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Európai Szociális
Alap

Előszó 
Kedves Diákok!

A kiadvány célja, hogy segítséget nyújtson az emelt szintű érettségire történő felkészüléshez. A kötet sorra veszi az érett-
ségi témaköröket, táblázatok, folyamatábrák segítségével rendszerezi az ezekhez kapcsolódó isme re teket, kiemeli a témán 
belüli és a témakörön túlmutató összefüggéseket. 
A témavázlatok a témakörök ismeretelemeit összekapcsolják azok gyakorlati alkalmazásával (pl. számításokkal, elem-
zésekkel), és ennek segítségével fejlesztik a vizsgakövetelményben felsorolt földrajzi kompetenciákat.

A kiadvány célja, hogy az érettségire készülő tanulók rendszerezzék az általános és a középiskolában megszerzett tudá-
sukat, felismerjék az ok-okozati összefüggéseket, átlássák a természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti tényezők 
összefüggésrendszereit. 

A gyűjtemény sokoldalúan felhasználható, jól kiegészítheti 9–10. évfolyamon a tanórai munkát, és sikerrel alkal mazható 
összefoglalásra, rendszerezésre is.

Sikeres felkészülést kívánnak:

a szerzők

3
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A földfelszín ábrázolása

 Térkép 
A Föld felszínének arányosan kisebbített, meghatározott jelrendszerrel ellátott, felülnézeti rajza.

  Atlasz
Egységes elv alapján összeállított térképgyűjtemény.

  Térképvázlat 
A térképhez hasonló, de leegyszerűsített ábrázolásmód, amelynek célja bizonyos kiválasztott elemek kiemelése.

 Földgömb
A Föld felszínének arányosan kisebbített, meghatározott jelrendszerrel ellátott térbeli ábrázolása.

  Méretarány
A méretarany megmutatja, hogy a térképi távolság hányszor kisebb a valóságos távolságnál. Ha például a méretarány 
1 : 100 000, akkor ez azt jelenti, hogy ami a térképen 1 cm, az a valóságban 100 000 cm = 1000 m = 1 km.

  Vonalas aránymérték 
A térkép méretarányának megfelelő, grafi kusan megjelenített hosszmérték, amelynek segítségével számítás nélkül lehet 
távolságot meghatározni a térképen.

A térképek típusai

 Méretarány szerint

 Tartalom szerint

Nagy méretarányú térképek 
(1 : 10 000 alatt)
–  Kis területeket ábrázolnak 

nagy részletességgel,
–  pl. földmérési, kutatói és tájfu-

tótérképek.

Topográfi ai térképek
–  A Föld felszínét részletesen, 

valósághűen ábrázolják, ezért 
terepi tájékozódáshoz használ-
hatók,

–  pl. turistatérképek, autótérké-
pek, várostérképek.

Közepes méretarányú térképek
(1 : 10 000 – 1 : 200 000)
–  Közepes területeket ábrázol-

nak közepes részletességgel,
  pl. megyetérképek, turistatér-

képek.

Földrajzi térképek
–  A Föld felszínéről készült, 

az általános tájékozódást szol-
gáló térképek,

–  pl. az iskolai atlasz domborzati 
és országokat bemutató térké pei.

Kis méretarányú térképek 
(1 : 200 000 fölött)
–  Nagy területeket ábrázolnak 

kis részletességgel,
–  pl. országtérképek, kontinens-

térképek.

Tematikus térképek
–  Különböző jelenségeket, folya-

matokat, témákat mutatnak be,
–  pl. az atlasz éghajlati, földtani, 

mezőgazdasági, ipari térképei.

0 2 4 6 8 10
km

1. A térkép

TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDRAJZI TÉRBENI.
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5TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDRAJZI TÉRBEN

A térkép jelrendszere

  Jelkulcs
A térképen használt jelek összefoglaló gyűjteménye és magyarázata.

A domborzatábrázolás módszerei

szintvonalas szintvonalas és színfokozatos színfokozatos és árnyékolásos

1.1. A domborzatábrázolás módszerei

Domborzatrajz
  A felszín kiemelkedéseit és 

mélyedéseit ábrázolja felülné-
zetben.

 A domborzat ábrázolásának
3 fő módszere van:

 – szintvonalas,
 – színfokozatos,
 – árnyékolásos.

Névrajz
 A vizek, az országok, a telepü-

lések, tájak stb. nevét és ada-
tait jelenti.

  A térképen látható valameny-
nyi betű és szám idetartozik.

  A különböző topográfiai 
elemeket eltérő betűtípussal, 
betűmérettel és színnel jelölik.

Síkrajz
 A felszín természetes és mes-

terséges elemeit alaprajzsze-
rűen vagy jelekkel ábrázolja.

 –  Alaprajzszerűen: 
pl. tó, utak. 

 –  Jelekkel: 
pl.  ásványkincsek, 

települések.

Szintvonalas
  A szintvonal a felszín azonos 

magasságú pontjait összekötő, 
önmagába záródó görbe.

  A tengerszint feletti magassá-
got a szintvonalakra írt számok 
mutatják.

  Minél sűrűbben futnak 
a szintvonalak, annál merede-
kebb a lejtő.

  A szintvonalak lefutása, síkbeli 
formája „leképezi” a dombor-
zati forma térbeli alakját.

Színfokozatos
  A magasságkülönbségeket el -

té rő színekkel jelölik (a szá raz -
 föl deken a zöld és a barna, 
a tengereken, óceánokon a 
kék különböző árnyalataival).

  Egy adott színárnyalat egy 
adott magassági tartományt 
jelöl.

Árnyékolásos
   Szemléletessé, plasztikussá, 

térhatásúvá teszi a dombor-
zatot.

  A kiemelkedések egyik oldalát 
sötétebbre színezik, árnyé-
kolják.
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TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDRAJZI TÉRBEN6

Domborzati formák ábrázolása a térképen

1.2. Domborzati formák ábrázolása a térképen

Keresztmetszet és tömbszelvény

 A tömbszelvény olyan ábrázolási 
mód, mely egy terület keresztmet-
szeti és ránézeti (perspektivikus) 
képét is magában foglalja.

A keresztmetszet egy terület belső, 
geológiai szerkezetét mutatja be.

A ránézeti képen a felszínformák látszanak.
A keresztmetszeti képen a földtani (geológiai) szerkezet látszik.

1.4. Az Alpokalja és környékének tömbszelvénye

1.3. A Dunántúl keresztmetszete

Soproni-hegység

Kőszegi-hegység
Kisalföld

Bakony

Kemeneshát

mészkő 
és dolomit

átalakult 
kőzet kavicstakaró

tenger
part

völgyvölgy

fe
nn

sík

fennsík

fennsík
középhegység

magashegység

dombságalföld

m
él

yf
öl

d

Kisalföld Bakony Balaton Somogyi-dombság Mecsek Villányi-hg.

5000

4000

3000

2000

1000

0
(m)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 (km)

ÉNy DK

óidei
gránit

óidő eleji és közepi
kőzetek

óidő végi
kőzetek

középidei üledékes
kőzetek

újidei üledékes
kőzetek

–200 m

200 m
500 m

1500 m

  0 m

OH_FOL1112_gyujtemenysorozat jav.indd   6OH_FOL1112_gyujtemenysorozat jav.indd   6 2022. 06. 10.   9:062022. 06. 10.   9:06



7TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDRAJZI TÉRBEN

A földrajzi fokhálózat jellemzői

 Földrajzi fokhálózat 
Szélességi és hosszúsági körökből álló gömbi koordináta-rendszer, amelynek segítségével egy felszíni pont helyzete pon-
tosan meghatározható.

Jellemzők Szélességi körök Hosszúsági körök

Irányuk Ny–K É–D

Helyzetük egymással párhuzamosak a sarkpontokon metszik egymást

Hosszuk az Egyenlítőtől a sarkok felé rövidülnek egyenlő hosszúak

Kezdőkör (0°) Egyenlítő
(a földgömböt északi és déli félgömbre osztja)

greenwichi délkör*
(a földgömböt a 180°-os körrel együtt 
nyugati és keleti félgömbre osztja)

Számozásuk észak és dél felé: 0°–90°
északi szélesség (é. sz.) és 
déli szélesség (d. sz.)

kelet és nyugat felé 0°–180°
keleti hosszúság (k. h.) és 
nyugati hosszúság (ny. h.)

Nevezetes körök 0°: Egyenlítő
é. sz. 23,5°: Ráktérítő
d. sz. 23,5°: Baktérítő
é. sz. 66,5°: Északi sarkkör
d. sz. 66,5°: Déli sarkkör
é. sz. 90°: Északi-sark(pont)
d. sz. 90°: Déli-sark(pont)

0°: greenwichi délkör (meridián) = kezdő hosz-
szúsági kör
180°: dátumválasztó vonal / vasárnap–hétfő 
vonal

* 1884-től fogadták el térképészeti és időszámítási kezdő hosszúsági körként.

1.1. táblázat: A szélességi és hosszúsági körök összehasonlítása

Tényleges és viszonylagos földrajzi fekvés

 Tényleges (abszolút) földrajzi fekvés
  Egy pont elhelyezkedése a földgömbön, térképen, amelyet három adattal adhatunk meg:

– földrajzi szélesség,
– földrajzi hosszúság,
– tengerszint feletti magasság.

 Viszonylagos (relatív) földrajzi fekvés
Egy pont, terület elhelyezkedése más területekhez, pontokhoz viszonyítva (pl. óceántól való távolság, medencefekvés).

OH_FOL1112_gyujtemenysorozat jav.indd   7OH_FOL1112_gyujtemenysorozat jav.indd   7 2022. 06. 10.   9:062022. 06. 10.   9:06



8 TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDRAJZI TÉRBEN

Kúpvetület
   A vetítési felület egy kúp 

palástja.
  Leginkább a kontinensek 

ábrázolására alkalmas.

Hengervetület
  A vetítési felület egy henger 

palástja.
   Gyakran használják világtér-

képekhez.

Síkvetület
   A vetítési felület egy sík lap.
    Leggyakrabban az egyik 

félgömb ábrázolására hasz-
nálják.

Vetület és vetülettípusok

 Vetület
 A Földről vetítéssel készített síkbeli alakzatot vetületnek nevezzük. A vetületeket matematikai módszerekkel szerkesztik, 
számításokkal hozzák létre (képzetes vetület).

1.5. A vetületek típusai

Mágneses deklináció

  Földrajzi/csillagászati északi irány
A hosszúsági körök/a Sarkcsillag által mutatott északi irány.

 Mágneses északi irány
 Az iránytű északi (általában színezett) vége által mutatott irány, amelyet a 
Föld mágneses erővonalai jelölnek ki.

 Mágneses deklináció 
 A földrajzi (csillagászati) és a mágneses északi irány közötti eltérés szögben 
kifejezve. Ez a szög helyről helyre változik, Magyarországon kb. 4-6°.

földrajzi egyenlítő mágneses egyenlítő

mágneses 
északi pólus

É  

d = mágneses deklináció

d

D
(földrajzi pólus)

mágneses déli pólus

(földrajzi pólus)

1.6. A mágneses deklináció

kúpvetület

vetítési felület

vetítési felület

hengervetület poláris síkvetület
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Világtájak (égtájak)

A térkép tájolása iránytűvel

  Az iránytűt ráhelyezzük a vízszintesen tartott térképre.
  Addig forgatjuk a térképet (az iránytűvel együtt), amíg az 

iránytű mágneses hegye a térkép felső széle, azaz a térképi 
észak felé mutat.

  Ekkor a térképi és a mágneses északi irány megegyezik 
egymással, a térképet betájoltuk.

Földrajzi helymeghatározási feladatok

 1. Határozza meg Canberra földrajzi helyzetét!

Megoldás:
– Az atlasz névmutatója segítségével megkeressük Canberrát (45. oldal, E7).
– Leolvassuk a térképen Canberra szélességi és hosszúsági körének számát: d. sz. 35°; k. h. 149°.

 2. Melyik település fekszik az é. sz. 34°; ny. h. 84° földrajzi koordináták metszéspontjában?

Megoldás:
– Először egy világtérképen megnézzük, melyik kontinensen fekszik a megadott település: Észak-Amerika.
–  Észak-Amerika vagy az Amerikai Egyesült Államok térképén megkeressük a koordinátákat, és leolvassuk a település ne-

vét: Atlanta.

TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDRAJZI TÉRBEN 9

Fővilágtájak
 Észak (É)
 Dél (D)
 Kelet (K)
 Nyugat (Ny)

Mellékvilágtájak
 Északnyugat (ÉNy)
 Északkelet (ÉK)
 Délnyugat (DNy)
 Délkelet (DK)

1.7. A fő- és mellék világtájak ábrázolása szélrózsán

1.8. Térkép tájolása iránytűvel

 Földrajzi helymeghatározás
 Egy földrajzi pont helyének meghatározása a földrajzi 
fokhálózat segítségével, azaz a szélességi és hosszúsági 
körének megadásával.

 Keresőhálózat
 Egy topográfiai elem gyors térképi megtalálását segítő 
négyzethálós rendszer, amelynek függőleges oszlopait 
betűkkel, vízszintes sorait számokkal jelölik.

 Névmutató
 Az atlasz végén található betűrendes mutató, amelyben 
a földrajzi nevek mellett az oldalszám és a keresőhálózat 
koordinátái találhatók. 

É

ÉKÉNy

DNy DK

KNy

D
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Térképészeti számítási feladatok

 1. Távolságszámítás a méretarány segítségével

a) Mekkora a távolság légvonalban Hajdúszoboszló és Mezőtúr között? 

Megoldás:
Egy térképen (méretarány: 1 : 1 400 000) vonalzóval 
lemérve 5,5 cm a távolság a két település között. 

Aránypárral számolva:
1 cm (a térképen)   1 400 000 cm (a valóságban)
5,5 cm (a térképen)  x cm (a valóságban)              

x = 1 400 000 . 5,5
1 = 7 700 000 cm = 77 km.

b)  Ha 2 település a valóságban 27 km-re van egymástól légvonalban, akkor mekkora a légvonalbeli távolság közöttük egy 
1 : 350 000 méretarányú térképen?

Megoldás:
27 km = 27 000 m = 2 700 000 cm

Aránypárral számolva:
1 cm (a térképen)   350 000 cm (a valóságban)
x cm (a térképen)   2 700 000 cm (a valóságban)

x = 1 . 2 700 000
350 000 = 7,71 cm.

 2. Abszolút és relatív magasság kiszámítása

a) Mekkora a Kékes és a Galya-tető relatív magassága?

Megoldás:
Az atlaszban található térképről leolvassuk az abszolút magasságokat:

Kékes: 1014 m.
Galya-tető: 964 m.

A relatív magasságuk: 1014 m – 964 m = 50 m.

Hány méterrel fekszik a Balaton legmélyebb pontja a tengerszint felett?

Megoldás:
Az atlaszban található térképről leolvasható adatok:

Legkisebb kék szám: a Balaton legmélyebb pontja: –11 m.
Fekete szám: a Balaton vízszintjének tengerszint feletti magassága: 106 m.

A tó legmélyebb pontjának tengerszint feletti magassága:
106 – 11 = 95 m, tehát a Balaton legmélyebb pontja 95 méterrel fekszik a tengerszint felett.

Abszolút magasság 
Egy földrajzi hely tengerszint feletti/
alatti magassága.

Relatív magasság
Két pont abszolút magasságának 
különbsége.

10 TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDRAJZI TÉRBEN
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 3. Távolságszámítás az Egyenlítő vagy egy hosszúsági kör mentén

a)  Mekkora a légvonalbeli távolság Ecuador fővárosa, Quito (ny. h. 78°), és Gabon fővárosa, Libreville (k. h. 9°) között?

Megoldás:
Mindkét város az Egyenlítő mentén fekszik. A légvonalbeli távolság közöttük hosszúsági fokokban kifejezve:
78° + 9° = 87°.

Az Egyenlítő mentén 1° távolság kb. 111 km-nek felel meg, tehát:
87 . 111 = 9657 km távolságra van egymástól a két város.

b)  Mekkora a légvonalbeli távolság Egyiptom egyik legnagyobb városa, Alexandria (é. sz. 31°; k. h. 30°), és a Szudánban 
található El-Obeid (é. sz. 13°; k. h. 30°) között?

Megoldás:
Mindkét város a k. h. 30° hosszúsági kör mentén fekszik. A légvonalbeli távolság közöttük szélességi fokokban kifejezve:
31° – 13° = 18°.

Egy hosszúsági kör mentén 1° távolság kb. 111 km-nek felel meg, tehát:
18 . 111 = 1998 km a távolság a két város között.

 4. Területszámítás a méretarány segítségével

a)  Mekkora a területe annak a szabályos téglalap alakú parknak, amelynek az oldalai 2,5 és 1,5 centiméter hosszúak egy 
1 : 25 000 méretarányú térképen?

Megoldás:
A park oldalainak hosszúsága a valóságban:

1 cm (a térképen) 25 000 cm (a valóságban) 1 cm (a térképen) 25 000 cm (a valóságban)
2,5 cm (a térképen) x cm (a valóságban)         1,5 cm (a térképen) x cm (a valóságban)         

x = 25 000 . 2,5
1  = 62 500 cm = 625 m. x = 25 000 . 1,5

1  = 37 500 cm = 375 m.

A park területe:
Ttéglalap = a . b = 625 m . 375 m = 234 375 m2.

b)  Mekkora a területe egy 1 : 40 000 méretarányú térképen a Kanadában található, majdnem teljesen kör alakú Pingualuit 
krátertónak? A tó átmérője 3000 méter.

Megoldás:
3000 méter = 300 000 cm.

1. A tó átmérője (d) a térképen: 
1 cm (a térképen)  40 000 cm (a valóságban)
x cm (a térképen)  300 000 cm (a valóságban)

x = 1 . 300 000
40 000 = 7,5 cm.

2. A tó sugara (r) a térképen: 7,5 cm : 2 = 3,75 cm.

3. A tó területe a térképen: Tkör = r2 . π = 3,752 . 3,14 = 44,16 cm2.
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Távérzékelés

A légi és űrfelvételek felhasználási lehetőségei

  Térképészet, földtani (geológiai), növénytani, mezőgazdasági térképek készítése
   Meteorológiai megfi gyelések, előrejelzések
  Környezetszennyezések vizsgálata
   Katonai hírszerzés
   Régészeti kutatások, térképek készítése

A műholdfelvételek készítésének módszerei

A műholdfelvételek típusai

 Felbontóképesség
 Megmutatja, hogy mekkora kiterjedésű felszíni elemek különíthetők el a felvételeken.

Hagyományos kézikamerás 
(fényképezőgépes) felvételek
    A felszínt ferdén, torzítva 

jelenítik meg.
  A fényképezőgépek csak a 

látható tartományból szárma-
zó sugarakat fogják fel.

    Kevés felszíni elem elkülöní-
tését teszik lehetővé.

  A képek csak jóval a készíté-
sük után jutnak el a Földre.

Valós színes felvételek
  Hagyományos fényképezőgéppel/fényképezőgépek-

kel készített felvételek.
  A Föld felszínét a valóságnak megfelelő színekben 

mutatják.

Többlencsés, színszűrős 
felvételek
  Több fényképezőgép össze-

kap   csolásával készülnek 
a felvételek.

  A fényképezőgépek több 
hullámhossztartományt is 
érzékelnek.

  A képek csak jóval a készíté-
sük után jutnak el a Földre.

Hamis színes felvételek
  A különböző hullámhossztartományok jeleinek 

kombinációjából állítják elő a képeket.
   A különböző hullámhosszokhoz különböző szín-

árnyalatokat rendelnek.
  A jól elkülöníthető színárnyalatok segítik a kőze-

tek, talajtípusok, növényzet stb. azonosítását.

Többsávos, letapogató módszerrel
készített felvételek
   A szkennerek a Föld felszíné-

ről érkező sugárzás területi 
különbségeit érzékelik.

  A digitális jeleket azonnal 
továbbítják a Földre, majd 
számítógép segítségével kiér-
tékelik azokat.
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Távérzékelés, térinformatika 2.
  Távérzékelés
A Föld felszínéről légi járműveken vagy űreszközökön 
elhelyezett érzékelőkkel készített felvételek kiértékelésén 
alapuló kutatási módszer.

  Légi felvétel
A Föld felszínéről légi járműveken elhelyezett, függőleges 
tengelyű kamerával készített fényképfelvétel.

  Műhold
Egy bolygó (általában a Föld) körül keringő mesterséges 
égitest.

  Műholdfelvétel (űrfelvétel)
 Műholdról készített felvétel, amely a Föld felszínéről 
visszaverődő sugárzásokat rögzíti.

  A digitális térkép 
Olyan számítógépes adatállomány, amely számokkal 
kódolva tartalmazza a földrajzi hely térbeli és a hozzá 
kapcsolható leíró adatait.
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A GPS

Térinformatika
A térhez kötött adatok gyűjtésével, kezelésével és feldolgozásával foglalkozó tudományág.

A GIS

A GIS (Geographic Information System) Magyarul föld-
rajzi információs rendszer, egy olyan számítógépes rendszer, 
amely alkalmas földrajzi helyhez kapcsolódó adatok
 – gyűjtésére,
 – tárolására,
 – elemzésére,
 – megjelenítésére,
 –  a földrajzi jelenségek megfigyelésére, modellezésére.

  A GPS (Global Positioning System) egy műholdas helymeghatározó rendszer.
  Az 1970-es évektől fejlesztették az USA-ban, elsősorban katonai (felderítési) célokból.

  A Föld körül mintegy 20 200 km-es magasságban keringő kb. 30 db műhold képezi a rendszer alapját. Mindegyik 
műhold naponta két szer kerüli meg a Földet.

  A műholdak pontos időadatokat (mindegyik műholdon atom óra működik) és távolságadatokat küldenek 
a GPS-vevőnek, ami ezekből az adatokból számolja ki a helyzetét.

  A pontos felszíni helymeghatározáshoz egyszerre legalább 4 műhold jelére van szükség, ha a tengerszint feletti 
magasságot is tudni szeretnénk, akkor 5 műhold jele szükséges. 

2.1. A GPS-műholdak pályái

Szerepe:
– természeti erőforrások kutatása,
– földhasználat, tájtervezés,
– településfejlesztés,
– ökológiai összefüggések feltárása,
–  közlekedési, szállítási, logisztikai feladatok 

megoldása,
–  társadalmi, szociológiai összefüggések vizsgálata.
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A Világegyetem keletkezése

A Világegyetem szerkezete

   Az ősrobbanás utáni másodpercben
keletkeztek az első elemi részecskék

       380 ezer évvel később
   elektronok, atommagok,
atomok keletkeztek

       300 millió évvel később
   csillagok és galaxisok
 jöttek létre

         ~ 9 milliárd évvel
      később alakult ki
   a  Naprendszer
a Földdel

13,7 milliárd éve ősrobbanás

Az Univerzum
 tágulása és 

lehűlése

1.1. Az ősrobbanás (Big Bang) elmélete

Világegyetem (Univerzum):
Minden létező anyag összessége, a teljes 
fizikai világ, amelyben több mint száz 
milliárd galaxis található.

Tejútrendszer:
Spirális szerkezetű galaxis, amelyben a mi 
Napunk is található. A Tejútrendszeren 
kívüli galaxisokat extragalaxisoknak 
nevezzük.

Galaxisok:
A tömegvonzás által összetartott 
csillagcsoportosulások, amelyekben 
kb. ezer-100 billió csillag található.

Naprendszer:
A Tejútrendszernek az a tartománya, 
ahol a Nap tömegvonzása érvénye-
sül, sugara kb. 2 fényév.

14

Világegyetem, Tejútrendszer, Naprendszer1.
TÁJÉKOZÓDÁS A KOZMIKUS TÉRBEN 
ÉS AZ IDŐBENII.
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A Tejútrendszer

1.2. A Tejútrendszer szerkezete „felülnézetből” 

1.3. A Tejútrendszer szerkezete „oldalnézetből”

Fényév: Az a távolság, amit a fény egy év alatt tesz meg.
Mivel a fénysebesség 300 000 km/s, 1 fényév = kb. 
9,5 billió (9,5 . 1012) km.

Csillagászati egység (CSE):
A közepes Nap–Föld távolsággal egyenlő, ami kb. 
150 millió km.

NAP
mag

NAP

100 000 fényév

30 000 fényév

spirálkar a Tejútrendszer szimmetriasíkjamag

Egy spirálgalaxis, amelyet mintegy 100–400 milliárd csillag alkot.

Csillagok és bolygók

1.1. táblázat: A csillagok és bolygók összehasonlítása

Csillagok Bolygók

Alak gömb

Anyagainak 
halmazállapota

izzó gáz (plazma) gáz, folyékony, szilárd

Energiatermelés magfúzióval 
(H  He)

radioaktív anyagok bomlásával

Fény saját fénnyel rendelkeznek saját fénnyel nem rendelkeznek, csak a csillag-
juk fényét verik vissza

Hőmérséklet a belsejükben több millió °K lehet a belsejükben több ezer °K lehet

Keringés a galaxisuk közös tömegközéppontja körül a csillagjuk körül

TÁJÉKOZÓDÁS A KOZMIKUS TÉRBEN ÉS AZ IDŐBEN 15
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Csillagképek

Az egymáshoz közelinek látszó csillagok csoportjait az emberek már régóta 
különböző lények vagy tárgyak képével azonosították, így születtek meg 
a csillagképek. Az európai kultúrában a görög mitológián alapuló csillagképek 
terjedtek el, amelyeket később a nemzetközi csillagászatban is elfogadtak. 
A csillagképek csillagai a valóságban sokszor nagyon távol vannak egymástól, 
csak optikailag látjuk őket közelieknek. Ismert csillagkép az Ursa Maior 
(Nagy Medve vagy Nagy Göncöl), Ursa Minor (Kis Medve vagy Kis Göncöl), 
Andromeda, Cassiopeia, Cepheus.
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A bolygók mozgástörvényei (Kepler-törvények) 

1.  A bolygók olyan ellipszis alakú pályán keringenek 
a Nap körül, amelynek egyik gyújtópontjában 
a Nap helyezkedik el.

2.  A Napot a bolygóval összekötő egyenes (vezérsugár) 
azonos idő alatt azonos területet súrol, azaz a bolygók 
napközelben gyorsabban, naptávolban lassabban 
haladnak pályájukon.

Föld

gyújtópont

Nap

keringési pálya

vezérsugár

napközel
naptávol

T1 T2A1 A2

T1 = T2

A1 = A2

T = idő
A = terület

3.  A bolygók keringési idejét a Naptól való távolságuk 
szabja meg, azaz a bolygók közül annak hosszabb 
a keringési ideje, amelyik távolabb kering a Naptól.

T

T

T

T
a

a
a

a

= állandó

a = távolság
T = keringési idő

B

B

B

1.4. A Kepler-törvények magyarázata
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A Nap szerkezete

A Nap földi életet meghatározó szerepe

 Az élethez szükséges hőmérséklet biztosítása.
 A fotoszintézishez szükséges fény biztosítása.
 A D-vitamin előállításához szükséges a napsugárzás.
  Megújuló energiaforrás (napenergia): a napkollektorok segítségével meleg vizet (pl. fűtéshez), a napelemek segítségével 

elektromos áramot tudunk előállítani.

A Naprendszer részei A Nap

A Nap belseje
 –  Mag – magfúzió (termonukleáris folyamat), 

energiatermelés.
 – Sugárzási öv – röntgensugárzás.
 – Áramlási öv – hőáramlás.

A Nap légköre
 – Fotoszféra – fénysugárzás, napfoltok.
 –  Kromoszféra – napkitörések (flerek), 

gázhidak (protuberanciák).
 – Napkorona – napszél sarki fény.

 Átmérő: 1,4 millió km (109 Föld-átmérő).
 Közepes Föld-távolság: 150 millió km.
 Hőmérséklet: 
 – A magban: kb. 15 millió K.
 – A felszínen: kb. 6000 K.
 Összetétel: 
 – Hidrogén: 73%.
 – Hélium: 25%.
 – Egyéb: 2%.

 Nap (csillag)
 Bolygók
 Törpebolygók
 Kisbolygók
 Holdak
 Meteoroidok
 Üstökösök
 Bolygóközi anyag

1.5. A Nap szerkezete
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KORONA (1-2 millió K)

részecskesugárzás

röntgensugárzás

gázhíd 
(protuberancia)

napfolt
5000 K

MAG
14-15 millió K

rá
di

ós
ug

ár
zá

s

gam
ma sugárzás

ultraibolya sugárzás

látható fény-, infravörös és

napkitörés 
(fler)

ÖV

Ö
V K

-

1.2. táblázat: A bolygótípusok összehasonlítása

A bolygók

Föld-típusú bolygók
(Belső / kőzetbolygók)

Jupiter-típusú bolygók
(Külső / gázbolygók)

A csoport tagjai Merkúr, Vénusz, Föld, Mars Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz

Keringés a Naphoz közelebb a Naptól távolabb

Felszín szilárd gáz / folyékony

Átmérő kicsi nagy

Tömeg kicsi nagy

Átlagos sűrűség nagy (>3 g/cm3) kicsi (<3 g/cm3)

Holdak száma kevés (összesen 3) sok (összesen több, mint 200)
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Merkúr
A legkisebb és a Naphoz legközelebbi bolygó, emiatt ritkán látható. Nincs légköre, ezért felszínét 
meteoritkráterek borítják. Nincs holdja.

Vénusz
Elsősorban hajnalban és alkonyatkor látszik az égen, erre utal népi elnevezése is: Esthajnal csillag. 
Méreteiben a Földhöz leginkább hasonlító bolygó. Vastag, főként szén-dioxidból álló légköre 
van, emiatt a bolygón erős az üvegházhatás, a hőmérséklet a 470 °C-ot is elérheti. Fordított 
irányban forog a tengelye körül, mint a többi bolygó, nincs holdja.

Föld
Az egyetlen égitest a Világegyetemben, amelyen biztosan van élet. Felszínének 71%-át víz borítja, 
főként nitrogénből és oxigénből álló légköre van. 
A légkörben a meteorok nagy része elég, ezért viszonylag kevés meteoritkráter található a felszínén. 
A sarkokon jégsapkák figyelhetők meg. Egy holdja van, a Hold.

Mars
Jellegzetes vöröses színét a felszínén megfigyelhető vasban gazdag kőzetek adják. Felszínformái
sokban hasonlítanak a földiekhez (pl. folyó- és gleccservölgyek, vulkánok). A sarkokon jégsapkák 
találhatók, amelyek fagyott szén-dioxidból és vízjégből állnak. Légköre vékony, főleg szén-
dioxidból áll. Két holdja van (Phobos és Deimos).

Jupiter
A Naprendszer legnagyobb bolygója. Hidrogénből és héliumból álló vastag légkörében 
felhősávok és örvények figyelhetők meg. A legnagyobb örvény a Nagy Vörös Folt. Négy 
legnagyobb holdját már Galilei felfedezte (Ió, Európa, Ganümédész, Kallisztó). Összesen 
80 holdja van.

Szaturnusz
Jellegzetes gyűrűrendszere apró kő- és jégdarabokból áll. Hidrogén- és hélium-tartalmú 
légkörében a Jupiterhez hasonló felhősávok figyelhetők meg. 83 holdja van.

Uránusz
Főleg hidrogénből és héliumból álló vastag légköre van. Jellegzetes felhőörvénye a Nagy 
Fehér Folt. Forgástengelye és keringési síkja közel egybeesik. Tengelyforgása nagyon gyors, 
és a Vénuszhoz hasonlóan a többi bolygóéval ellentétes irányú. 27 holdja van.

Neptunusz
A Naptól legtávolabbi bolygó. Légköre főként hidrogénből, héliumból és metánból áll. Benne 
nagy sebességű szelek és örvények figyelhetők meg. Jellegzetes felhőörvénye a Nagy Sötét Folt. 
14 holdja van.

A Nemzetközi Csillagászati Unió konferenciáján (2006) a Plútót törpebolygóvá minősítették. 
A döntésben szerepet játszott, hogy elnyúlt keringési pályája miatt napközelben beljebb van 
a Neptunusznál.

A bolygók jellemzői

Föld-típusú bolygók (kőzetbolygók)

Jupiter-típusú bolygók (gázbolygók)
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Meteoroidok

Egyéb égitestek a Világegyetemben

Üstökösök

1.6. Meteor

1.7. Az üstökös részei 1.8. Az üstökös részeinek kialakulása

A Jupiter pályájaA Földpályája

Az üstökösmag szilárd szemcséit
fagyott gázok tapasztják össze.
Átmérője pár km.

A Naphoz közeledve 
fagyott gázai
közvetlenül légneművé
válnak, és nagy méretű 
gázburkot alkotnak
a mag körül. Ez a kóma.

A csóva a kómából kisodródó
gáz- és porszemcsékből áll.

Meteoroid: A Nap körül keringő, általában néhány
cm átmérőjű, vasból és kőzetekből álló égitest.

Meteor: A meteoroid a Föld légkörébe lépve a súr-
lódástól felizzik, és fényes csíkot húz maga után 
(„hullócsillag”).

Meteorit: A földfelszínbe becsapódott meteoroid.
A nagyobbak meteoritkrátert hozhatnak létre.

  Az exobolygók Naprendszerünkön kívül, más csillagok körül keringő bolygók.

  Űrszemétnek nevezik mindazokat a Világegyetemben keringő, lebegő mester-
séges eredetű tárgyakat, amelyeknek már semmiféle hasznuk nincs.

csóva
kóma

mag
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20 TÁJÉKOZÓDÁS A KOZMIKUS TÉRBEN ÉS AZ IDŐBEN

A Föld mozgásai

2.1. táblázat: A Föld fő mozgásainak összehasonlítása

Tengely körüli forgás Nap körüli keringés

Iránya Észak felől nézve az óramutató járásával ellentétes (NY–K-i).

Időtartama kb. 24 óra = 1 nap kb. 365 és ¼ nap = 1 év

Következményei – A nappalok* és éjszakák** váltakozása.
–  A centrifugális erő  a Föld-Hold rendszer 

közös tömegközéppont körüli keringéséből 
adódó centrifugális erő okozza a dagályt
a Föld Holddal ellentétes oldalán.

–  Az eltérítő erő (Coriolis-erő)  az északi 
félgömbön jobbra, a délin balra téríti el a 
mozgó folyadékokat és gázokat, így hatással 
van a szelekre és a tengeráramlásokra.

–  A napsugarak hajlásszögének és ennek 
következtében az évszakoknak a válta-
kozása (a napsugarak hajlásszöge a Föld 
tengelyferdesége miatt változik, amely 
a keringés során mindvégig állandó).

  * Nappal a Nap a horizont fölött tartózkodik.
** Éjszaka a Nap a horizont alatt tartózkodik.

forgási ellipszoid

Egyenlítő −10 0
+10 m

+10
−10

0

0
+10
+20

+10 m

+80

+60

+40

+20

0

−20

−40

−60

−80
m

0
−10
−20
−30

geoid

gömb

r =
 6

35
6,

77
 k

m

R = 6378,16 km

2.2. Geoid  

2.1. Forgási ellipszoid
(Az ábrán a számok a geoidalak forgási ellipszoidtól 
való eltérését mutatják méterben.)

A Föld alakja

 Gömb
A hétköznapi szóhasználatban.

 Forgási ellipszoid
A Föld tengely körüli forgásának következtében fellépő centrifugális erő hatására a Föld alakja az Egyenlítő nél kissé megnyúlt, 
a sarkoknál pedig belapult.
Egyenlítői sugara: 6378 km; sarki sugara: 6357 km. Az Egyenlítő hossza: kb. 40 000 km.

 Geoid (földalak)
Az az elméleti szintfelület, amely minden pontjában merőleges a nehézségi erő irányára, és egybeesik a közepes tenger-
szinttel.

Föld, Hold, űrkutatás2.
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Nevezetes időpontok

2.4. A Föld keringése a Nap körül

2.2. táblázat: A nevezetes időpontok összehasonlítása

nyár

nyár

tavasz

tavasz

ősz

ősz

tél

tél

tengelyferdeség
23,5°

június 21. december 21.

március 20.

szeptember 22.

Nap

III. 20. VI. 21. IX. 22. XII. 21.

Itt delel a Nap merőlegesen Egyenlítő Ráktérítő Egyenlítő Baktérítő

Csillagászati évszak kezdete az északi félgömbön tavasz nyár ősz tél

Csillagászati évszak kezdete a déli félgömbön ősz tél tavasz nyár

Elnevezése az északi félgömbön tavaszi nap-éj 
egyenlőség

nyári 
napforduló

őszi nap-éj 
egyenlőség

téli 
napforduló

Elnevezése a déli félgömbön őszi nap-éj 
egyenlőség

téli 
napforduló

tavaszi nap-éj 
egyenlőség

nyári 
napforduló

A leghosszabb nappal az északi félgömbön X

A leghosszabb nappal a déli félgömbön X

A legrövidebb nappal az északi félgömbön X

A legrövidebb nappal a déli félgömbön X

2.5. A Nap látszólagos pályája a nevezetes időpontokban Budapestről szemlélve

A nappalok és éjszakák hosszának változása

É

Ny

K

D

jún. 21.

márc. 20.
szept. 22.

dec. 21.

látóhatár síkja

19 º

42,5 º

66 º

A piros vonalakkal jelölt pályák hossza mutatja a nappalok hosszát.
A szaggatott vonalak a napsugarak földfelszínnel bezárt szögét mutatják
a nevezetes időpontokban.

21TÁJÉKOZÓDÁS A KOZMIKUS TÉRBEN ÉS AZ IDŐBEN

2.3. A Föld tengelyferdesége

* Az ekliptika a Föld Nap körüli keringésének pályasíkja.

Déli-sark

Északi-sark

tengelyferdeség forgástengely

ekliptika*

Egyenlítő

23,5°
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22 TÁJÉKOZÓDÁS A KOZMIKUS TÉRBEN ÉS AZ IDŐBEN

 Helyi idő
Egy hosszúsági kör (délkör) mentén akkor van helyi idő szerint dél, amikor a Nap az adott hosszúsági kör fölött delel 
(a legmagasabban áll a horizont fölött). Ebből következik, hogy minden hosszúsági körön más és más a helyi idő.

 Zónaidő
A Földet 24 időzónára osztották, és minden időzónán belül azonos zónaidőt használnak. A zónaidő megegyezik az adott 
időzóna közepén húzódó hosszúsági kör helyi idejével (kiterjesztett helyi idő).

 Valódi napidő
A Nap két egymást követő delelése között eltelt idő. Mivel a Föld a Naphoz közelebb gyorsabban, a Naptól távolabb 
lassab ban halad a pályáján, ezért a valódi napidő az év során változik.

 Középnapidő
Elméleti középnap, amelynek hossza mindig 24 óra. (A valódi napidő pontatlansága miatt vezették be.)

 Világidő
A greenwichi 0°-os hosszúsági körhöz tartozó középnapidő.

 Napév
A Föld egyszeri Nap körüli keringése alatt eltelt idő (365 nap 5 óra 48 perc 46 másodperc).

 Naptári év
365 nap.

 Szökőév
Mivel a naptári év rövidebb, mint a napév, ezért négyévenként szökőévet vezettek be, ami 366 napos.

 Julianus-naptár
Julius Caesar naptárreformja vezette be a római naptárban a szökőévet a napév és a naptári év eltérése miatt. Róla nevezték 
el a naptárat Julianus-naptárnak.

 Gergely-naptár
Mivel a Föld pontos keringési ideje kevesebb, mint 365 és 1/4 nap (lásd a napévet), a szökőévekkel kiegyenlített naptár 
évei hosszabbak lettek a valódi napévnél, tehát a naptár késett. A késés a 16. században már 10 napot tett ki, ezért 
XIII. Gergely pápa ekkor újabb naptárreformot vezetett be, amelynek lényege, hogy a kerek százas évek közül csak a 
400-zal oszthatók lettek szökőévek. Ez a máig használatos naptár a Gergely-naptár.

Napi időszámítás

Évi időszámítás
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23TÁJÉKOZÓDÁS A KOZMIKUS TÉRBEN ÉS AZ IDŐBEN

A Hold fényváltozásai

A Holdnak nincs légköre

Az égbolt fekete, nappal is látszanak a csillagok.

Az árnyékos területek teljes sötétségben vannak.

A meteoroidok nem égnek el, a becsapódások 
miatt sok a meteoritkráter.

Óriási a hőingás
(nappal +140 °C; éjjel –180 °C).

A Hold fő mozgásai 

2.3. táblázat: A Hold fő mozgásainak összehasonlítása

Forog a saját 
tengelye körül Kering a Föld körül A Földdel együtt 

kering a Nap körül

Iránya Az óramutató járásával ellentétes.

Időtartama 27 és 1/3 nap 365 és 1/4 nap

Következményei Mivel a Hold forgási és Föld körüli keringési ideje megegyezik, 
a Földről mindig ugyanazt az oldalát látjuk.

A Földről nézve a Hold fényváltozásainak a teljes ciklusa, a Nap körüli (bolygó és hold) 
keringés miatt hosszabb lesz (29,5 nap), mint a Hold saját tengely körüli forgási ideje, 
illetve a Föld körüli keringési ideje (27 és 1/3 nap).

A Hold

Felszíne
 Főleg vulkáni kőzetek alkotják.
 „Hold-tengerek” (mare): sötét színű kőzettel borított medencék.
 „Hold-szárazföldek” (terra): világosabb színű kőzettel borított fennsíkok.
 Mindenhol jellemzőek a meteoritkráterek.
 Nincs víz a felszínén.

2.6. A holdfázisok

utolsó negyed

első negyed

teliholdújhold

napkelte

napnyugta

nappal éjszaka

A holdfázisok ciklusideje (2 telihold 
között eltelt idő): 29,5 nap.

napsugarak
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Űrkutatás

Nap Föld

teljes árnyék

félárnyék

Hold

Az űrkutatás eszközei Az űrkutatás mérföldkövei

–   Űrállomás: Föld körül keringő űreszköz, amely létfenn-
tartó rendszerrel rendelkezik, a fedélzetén tartózkodó 
emberek tudományos munkát végeznek.

–  Űrszonda: A Naprendszer objektumait kutatja, leszállhat 
különböző égitesteken, de el is hagyhatja a Naprendszert.

–   Űrtávcső: A Föld légkörén kívül elhelyezett távcső, 
ami sokkal jobb és részletesebb képet szolgáltat a földi 
távcsöveknél. Az űrtávcsövekkel lehetőség nyílt az exo-
bolygók* felfedezésére.

–   Űrhajó: Emberek világűrbe juttatására és visszatérésére 
alkalmas, egyszer használatos űrjármű.

–  Űrrepülőgép: Emberek világűrbe juttatására és vissza-
térésére alkalmas, többször felhasználható űrjármű, ami 
a repülőgépekhez hasonló módon landol.

–   Magyar fejlesztésű eszközök: Pille sugárdózismérő, 
Masat-1 műhold.

–  Jurij Gagarin: Az első ember az űrben, a Vosztok–1 
űrhajó fedélzetén egyszer megkerülte a Földet 
1961-ben.

–  Neil Armstrong: Az első ember a Holdon, az Apollo–11 
fedélzetén jutott el a Holdra 1969-ben, Edwin Aldrinnal 
és Michael Collinsszal együtt. 

–  Bay Zoltán: Magyar � zikus, a magyar Hold-radar-kísérlet 
vezetője, amelyet 1946-ban végeztek (ez tekinthető 
a magyar űrtevékenység kezdetének), illetve őt tartják 
a radarcsillagászat szülőatyjának is.

–  Farkas Bertalan: Az első magyar űrhajós, aki 1980-ban 
a Szaljut–6 űrállomás fedélzetén közel egy hetet töltött 
az űrben.

* A Naprendszeren kívüli csillagok körül keringő bolygók.
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2.7. Napfogyatkozáskor az égitestek sorrendje: Nap – Hold – Föld
(újholdkor) 

2.8. Holdfogyatkozáskor az égitestek sorrendje: Nap – Föld – Hold
(teliholdkor) 

Számítások

 1. A helyi idő kiszámítása

a) Ha Budapesten (é. sz. 47°; k. h. 19°) delel a Nap, mennyi a helyi idő Moszk vában 
(é. sz. 56°; k. h. 38°)?

Megoldás:
1. A két város távolsága fokokban – a hosszúsági köreik különbsége:
38° – 19° = 19°

2. Mivel tudjuk, hogy 1 hosszúságifok-különbség = 4 perc helyiidő-különbség:
19 . 4 = 76 perc a helyiidő-különbség a két város között.

3. Ha Budapesten delel a Nap, akkor itt helyi idő szerint 12 óra van, és mivel Moszkva keletebbre fekszik, ezért ott 76 perccel 
több a helyi idő, tehát: 13 óra 16 perc van.

Helyi idő:
Ny  K hozzá kell adni
K  Ny le kell vonni

Zónaidő az időzónahatáron:
Ny  K + 1 óra
K  Ny – 1 óra

A dátumválasztó vonal átlépésekor:
Ny  K – 1 nap
K  Ny + 1 nap

Nap Föld

Hold
teljes árnyék

félárnyék

Fogyatkozások

2.4. táblázat: Az űrkutatás eszközei és mérföldkövei
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b)  Ha Budapesten (é. sz. 47°; k. h. 19°) helyi idő szerint 16 óra 32 perc van, mennyi a helyi idő New Orleansban (é. sz. 30°; ny. h. 90°)?

Megoldás:
1. A két város nem azonos félgömbön fekszik, ezért távolságuk hosszúsági fokokban:
19° + 90° = 109°.

2. Mivel tudjuk, hogy 1 hosszúságifok-különbség = 4 perc helyiidő-különbség:
109 . 4 = 436 perc a helyiidő-különbség a két város között.

3. Ha Budapesten helyi idő szerint 16 óra 32 perc van, és mivel New Orleans nyugatabbra fekszik, ezért ott 436 perccel kevesebb 
a helyi idő, tehát:  436 perc = 7 óra 16 perc.
16 óra 32 perc – 7 óra 16 perc = 9 óra 16 perc a helyi idő New Orleansban.

 2. A helyi idő kiszámítása a dátumválasztó vonal � gyelembevételével

Ha Tokióban (é. sz. 36°; k. h. 140°) helyi idő szerint május 6-a, 9 óra 25 perc van, mennyi a helyi idő Seattle-ben (é. sz. 
47°; ny. h. 122°)? A dátumválasztó vonal fi gyelembevételével számoljon!

Megoldás:
1. A két város távolsága hosszúsági fokban – a hosszúsági köreik különbsége:

(180° – 140°) + (180° – 122°) = 40° + 58° = 98°. 

2. Mivel tudjuk, hogy 1 hosszúságifok-különbség = 4 perc helyiidő-különbség:

98 · 4 = 392 perc = 6 óra 32 perc a helyiidő-különbség a két város között.

3. Ha Tokióban helyi idő szerint 9 óra 25 perc van, akkor Seattle-ben – mivel keletebbre fekszik – 6 óra 32 perccel több a helyi 
idő, tehát: 9 óra 25 perc + 6 óra 32 perc = 15 óra 57 perc a helyi idő.

4. Mivel Tokiótól Seattle felé haladva kelet felé átléptük a dátumválasztó vonalat, egy nappal vissza kell állítani a nap-
tárunkat, tehát Seattle-ben: május 5-e, 15 óra 57 perc a helyi idő.

 3. A zónaidő kiszámítása

Ha Budapesten (é. sz. 47°; k. h. 19°) 14 óra 41 percet mutatnak az órák, akkor mennyi a zónaidő New Yorkban (é. sz. 41°; ny. h. 74°)?

Megoldás:
1. A zónaidőt a 0 és a 15-tel osztható hosszúsági körök helyi idői adják meg egy tőlük keletre és nyugatra is 7,5° szélességű 
sávra (az adott időzónára). Budapest a k. h. 15°, New York a ny. h. 75° helyi idejét használja zónaidőnek. E két hosszúsági 
kör távolsága hosszúsági fokokban:
15° + 75° = 90°.

2. Mivel tudjuk, hogy 15 hosszúságifok-különbség = 1 időzóna-különbség:
90 : 15 = 6  – ez 6 időzónát jelent, ami 6 óra zónaidő-különbség.

3. Ha Budapesten 14 óra 41 percet mutatnak az órák, ami a zónaidőt jelenti, és mivel New York nyugatabbra fekszik, ezért ott 
6 órával kevesebb van:
14 óra 41 perc – 6 óra = 8 óra 41 perc a zónaidő New Yorkban.

OH_FOL1112_gyujtemenysorozat jav.indd   25OH_FOL1112_gyujtemenysorozat jav.indd   25 2022. 06. 10.   9:082022. 06. 10.   9:08



26 TÁJÉKOZÓDÁS A KOZMIKUS TÉRBEN ÉS AZ IDŐBEN

 4. A Nap delelési magasságának kiszámítása

a) Hány fokos szögben delel a Nap Budapesten (é. sz. 47°; k. h. 19°) március 
20-án?

Megoldás:
Március 20-án és szeptember 22-én az Egyenlítőn (0°) delel merőlegesen a Nap, azaz 
a napsugarak hajlásszöge ott 90°. Budapest az Egyenlítőtől 47° távolságra van, ezért 
itt 47 fokkal kisebb lesz a napsugarak hajlásszöge délben:
90° – 47° = 43°-os szögben delel a Nap Budapesten március 20-án.

b) Hány fokos szögben delel a Nap Berlinben (é. sz. 53°; k. h. 13°) június 21-én?

Megoldás:
1. Június 21-én a Ráktérítőn (é. sz. 23,5°) delel merőlegesen a Nap, azaz a nap -
su garak hajlásszöge itt 90°. Berlin távolsága a Ráktérítőtől:
53° – 23,5° = 29,5°.

2. Berlinben 29,5 fokkal lesz kisebb a napsugarak hajlásszöge, mint a Ráktérítőn:
90° – 29,5° = 60,5°-os szögben delel a Nap Berlinben június 21-én.

c) Hány fokos szögben delel a Nap Berlinben (é. sz. 53°; k. h. 13°) december 21-én?

Megoldás:
1. December 21-én a Baktérítőn (d. sz. 23,5°) delel merőlegesen a Nap, azaz a nap-
sugarak hajlásszöge itt 90°. Berlin távolsága a Baktérítőtől:
53° + 23,5° = 76,5°.

2. Berlinben 76,5 fokkal lesz kisebb a napsugarak hajlásszöge, mint a Baktérítőn:
90° – 76,5° = 13,5°-os szögben delel a Nap Berlinben december 21-én.

m = a Nap delelési magassága
φ = földrajzi szélesség

A Nap delelési magassága III. 20-án 
és IX. 22-én:
m = 90° – φ

A Nap delelési magassága VI. 21-én:

–  A Ráktérítőtől északra fekvő 
helyen: 
m = 90° – (φ – 23,5°)

–  A Ráktérítő és az Egyenlítő között: 
m = 90° – (23,5° – φ)

– A déli félgömbön: 
m = 90° – (φ + 23,5°)

A Nap delelési magassága XII. 21-én:

– Az északi félgömbön: 
m = 90° – (φ + 23,5°)

– A Baktérítő és az Egyenlítő között: 
m = 90° – (23,5° – φ)

– A Baktérítőtől délre:
m = 90° – (φ – 23,5°)

1.

OH_FOL1112_gyujtemenysorozat jav.indd   26OH_FOL1112_gyujtemenysorozat jav.indd   26 2022. 06. 10.   9:082022. 06. 10.   9:08



szárazföld

földkéreg

földköpeny

földmag

óceán

felső köpeny

asztenoszféra

a felső köpeny legfelső szilárd része

alsó köpeny

külső mag

belső mag

a Föld középpontja
~ 6370 km

~ 4000 km

~ 2900 km

~ 250 km
~ 100 km

A Föld szerkezete

  A gömb alakú Földön a nehézségi erő, a Föld forgása miatt kialakuló centrifugális erő és a lehűlés hatására az anyagok 
sűrűségük szerint gömbhéjakba rendeződtek.

A Föld belső szerkezete

A Föld külső gömbhéjai A Föld belső gömbhéjai

 Levegőburok (atmoszféra)
 Vízburok (hidroszféra)
 Kőzetburok (litoszféra)
 Talajburok (pedoszféra)
 Élővilág burka (bioszféra)

 Földkéreg*
– gránitos kéreg
– bazaltos-gabbrós kéreg
 Földköpeny

– felső köpeny 
 • felső köpeny szilárd része*
 •  felső köpeny képlékeny része (70–250 km 

vastag rétege az asztenoszféra)
– alsó köpeny
 Földmag

– külső mag
– belső mag

* A földkéreg és a felső köpeny legfelső szilárd része alkotja a kőzetburkot (litoszférát).

1.1. A Föld belső szerkezete

27

1.1. táblázat: A Föld gömbhéjai

1. A Föld szerkezete, kőzetlemezek

A KŐZETBUROK FÖLDRAJZAIII.
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A Föld belsejének fizikai-kémiai jellemzői

A geotermikus energia hasznosítása

 A termálvizek hasznosítása fürdőkben, strandokon, szállodákban, 
 Házak és lakótelepek fűtése
 Elektromos áram termelése (geotermikus erőművek)

A földkéreg

1.3. táblázat: A kontinentális és az óceáni kéreg összehasonlítása 

Gömbhéj Összetétel Halmazállapot Átlagos sűrűség Hőmérséklet Nyomás

Gránitos kéreg szilikátokban gazdag, 
fémekben szegény

szilárd

kisebb
(2,7 g/cm3)

Bazaltos-gabbrós 
kéreg

szilikátokban szegény, 
fémekben gazdag

nagyobb
(3 g/cm3)

Felső köpeny legfelső 
szilárd része

szilikátokban gazdagabb, 
fémekben szegényebb

szilárd

Asztenoszféra kőzetolvadék képlékeny

Alsó köpeny szilikátokban szegényebb, 
fémekben gazdagabb

szilárd

Külső mag
fémek

(vas, nikkel)

folyékony*

Belső mag
szilárd

  
*  A folyékony fémek áramlása alakítja ki a Föld mágneses terét. A mágneses erővonalak által kijelölt mágneses észak–déli irányt 

mutatják az iránytűk, ami a tájékozódásunk alapja.
  ** A réteghatárokon ugrásszerűen változik.
***   A felszín közelében lefelé haladva egyenletesen nő a hőmérséklet. A hőmérséklet-változás átlagos mértéke 100 méterenként 

3 °C, ez a geotermikus gradiens. Magyarországon az értéke: 100 méterenként 4–6 °C, ezért gazdag hazánk hévizekben.

Lefelé haladva nő a sűrűség
**

Lefelé haladva nő a hőm
érséklet***

Lefelé haladva egyenletesen nő a nyom
ás

1.2. táblázat: A Föld belsejének fizikai-kémiai jellemzői

Kontinentális (szárazföldi) kéreg Óceáni kéreg

Hol található? szárazföldek területén óceánok területén

Szerkezet felső réteg: gránitos kéreg
alsó réteg: bazaltos-gabbrós kéreg

csak bazaltos-gabbrós kéreg

Vastagság vastagabb (35-40 km) vékonyabb (7-11 km)

Sűrűség kisebb nagyobb

Kor idősebb � atalabb

28 A KŐZETBUROK FÖLDRAJZA

OH_FOL1112_gyujtemenysorozat jav.indd   28OH_FOL1112_gyujtemenysorozat jav.indd   28 2022. 06. 10.   9:082022. 06. 10.   9:08



A kőzetburok (litoszféra)

A kőzetlemezek

100

asztenoszféra

kontinentális
kéreg

a felső köpeny
legfelső
szilárd része

litoszféra
(a kőzetek szférája)

m
él

ys
ég

 (k
m

)

200

óceáni kéreg

1.3. A kőzetlemezek elhelyezkedése

1.4. táblázat: A kőzetlemezek csoportosítása

Észak-amerikai-
leme z

Észak-amerikai-
leme z

Nazca-
leme z

Dél-amerikai-
leme z

Antarkt isz i - leme z

(Paci f ikus -
leme z)

Fülöp -
leme z

Ausztrál–Indiai -
leme z

Afr ikai -
leme z









4,1

1,7

1,3

2,5

3,7
5,4

6,2

7,2
3,7

10,5

2,0

2,0
1,4

3,3

10,3

11,1

10,117,2

11,7

5,5
5,6

18,3

3,02,5

3,0

2,3

1,8

Eurázsiai - leme z

lemezmozgás iránya
Karibi-lemez

Arab-lemez 
(Arábiai-lemez)

Számmal jelölt
lemezek 

Kókusz-lemez
Scotia-lemez

árkos süllyedék

vulkánosság

földrengések

lemezmozgás sebessége
(cm/év)
lemezhatár

4,1







��������
�������
�����

Kontinentális lemez Óceáni lemez Vegyes típusú lemez 
(kontinentális + óceáni)

 Arab-lemez   Csendes-óceáni-lemez 
(Paci� kus-lemez)

 Nazca-lemez
 Fülöp-lemez

 Észak-amerikai-lemez
 Dél-amerikai-lemez
 Eurázsiai-lemez
 Afrikai-lemez
  Ausztrál–Indiai-lemez 

(Indo-ausztrál-lemez)
 Antarktiszi-lemez

1.2. A kőzetburok (litoszféra) = földkéreg + felső köpeny legfelső szilárd része

29A KŐZETBUROK FÖLDRAJZA
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A kőzetlemezmozgások oka

A kőzetlemezmozgások típusai

A kőzetlemezek mozgásai és a mozgás következményei2.

Radioaktív anyagok 
bomlása

Magmaáramlás 
az asztenoszférában

A Föld belső 
hője

Kőzetlemezek 
mozgása

Két óceáni kérgű lemezszegély közeledése

Lemezmozgások

Távolodás Közeledés Elcsúszás

Két kontinentális kérgű lemezszegély közeledése

Óceáni és kontinentális kérgű lemezszegély közeledése

elcsúszás

kőzetlemez kőzetlemez
asztenoszféra

asztenoszféra

távolodás közeledés

2.1. A lemezmozgások típusai

elcsúszás

kőzetlemez kőzetlemez
asztenoszféra

asztenoszféra

távolodás közeledés

30 A KŐZETBUROK FÖLDRAJZA

elcsúszás

kőzetlemez kőzetlemez
asztenoszféra

asztenoszféra

távolodás közeledés
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2.2. Távolodó kőzetlemezszegélyek

kontinentális kőzetlemez

hasadékvölgy-képződés

hasadékvölgy

tengerszint

bazaltvulkanizmus

szárazföldi talapzat (self) óceánközépi hátságúj óceáni kéreg

asztenoszféra

keskeny tengerág

kontinentális kőzetlemez

hasadékvölgy-képződés

hasadékvölgy

tengerszint

bazaltvulkanizmus

szárazföldi talapzat (self) óceánközépi hátságúj óceáni kéreg

asztenoszféra

keskeny tengerág

A távolodás következményei
 Kontinentális lemezek távolodásával hasadékvölgy- és árokképződés, pl. Afrikai-árokrendszer
 Új óceáni kéreg kialakulása
 Gyarapodó lemezszegély
 Párnaláva keletkezik
  Óceáni lemezek távolodásával hasadékvölgy és óceánközépi hátság képződése, pl. Vörös-tenger, Atlanti-hátság

Közeledés

 Két óceáni kérgű kőzetlemezszegély közeledése

2.3.  Két óceáni kérgű lemezszegély ütközése

Két óceáni kérgű lemezszegély közeledésének 
következményei
 Alábukás
  Az alábukó óceáni kérgű kőzetlemezszegély 

beol vadása a magmába
 Mélytengeri árok
 Vulkáni szigetív
 Fölemésztődő lemezszegély

pl. az Eurázsiai-lemez és a Csendes-óceáni-lemez 
közeledése – Japán-szigetek

óceán

mélytengeri
árok

vulkáni
szigetív

óceáni kérgű lemezszegély

asztenoszféra

óceáni kérgű

kőzetolvadék

lemezszegély

Távolodás

31A KŐZETBUROK FÖLDRAJZA
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32 A KŐZETBUROK FÖLDRAJZA

 Egy óceáni és egy kontinentális kérgű kőzetlemezszegély közeledése

 Két kontinentális kérgű kőzetlemezszegély közeledése

Elcsúszás

Magmatizmus, vulkanizmus

 Magma
Magas hőmérsékletű, jórészt szilikátokból álló kőzetolvadék, az asztenoszféra anyaga.

 Láva
A kőzetburok repedésein, hasadékain keresztül a felszínre jutott magma, ami nagyrészt a gőzeitől és a gázaitól megszabadult.

 Magmatizmus
Az a folyamat, amikor a felfelé nyomuló magma nem éri el a földfelszínt, hanem a kőzetburokban mélységi magmás 
kőzetté szilárdulva különféle formákat hoz létre, amelyek a felettük lévő kőzetek lepusztulásával kerülhetnek a felszínre.

 Vulkanizmus
A magma felszínre kerülésének folyamata, amelynek során jellegzetes vulkáni képződmények jönnek létre.

2.5. Két kontinentális kérgű lemezszegély ütközése

Az elcsúszás következményei
  Földrengések 

pl. a Szent András-törésvonal Kaliforniában

2.6. Elcsúszó lemezszegélyek

2.4. Egy óceáni és egy kontinentális kérgű lemezszegély ütközése

Egy óceáni és egy kontinentális kérgű 
lemezszegély köze ledésének következményei
 Alábukás
  Az alábukó óceáni kérgű kőzetlemezszegély 

beol vadása a magmába
 Mélytengeri árok
  Gyűrthegység és vulkáni hegység a szárazföl-

di kérgű kőzetlemezszegélyen
  Fölemésztődő lemezszegély

pl. a Dél-amerikai-lemez és a Nazca-lemez 
köze ledése – Andok

Két kontinentális kérgű lemezszegély 
közeledésének következményei
  A közöttük lévő tengeri üledék meggyűrődése
  Gyűrthegység,

pl. az Eurázsiai-lemez és az Afrikai-lemez 
közeledése – Alpok, Kárpátok

gyűrthegység

kontinentális kérgű
lemezszegélykontinentális kérgű

lemezszegély

asztenoszféra asztenoszféra

óceán

óceáni kérgű lemezszegély lemezszegély

gyűrt
üledékek

gyűrthegység

vulkán

kőzetolvadékasztenoszféra

mélytengeri
árok

kontinentális kérgű
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33A KŐZETBUROK FÖLDRAJZA

2.7. A rétegvulkán szerkezete

A rétegvulkán szerkezete

A vulkánok csoportosítása

A vulkánok elhelyezkedése (vulkáni övezetek)

Hasadékvulkánok
(pl. Laki vulkán (Izland))

Csatornás (kürtős) 
vulkánok

(pl. Vezúv, Etna, Fudzsi, 
Popocatépetl)

A vulkánok alakja
Lávaömléses

(pl. Hawaii vulkánjai,
Izland vulkánjai)

A vulkáni működés 
jellege

Vegyes
(pl. Vezúv, Etna,

Fudzsi, Popocatépetl)

Robbanásos
(pl. Krakatau,

Mt. St. Helens)

A cirkumpacifi kus övezet
(„Tűzgyűrű”): A Csendes-
óceáni-lemez szegélye men -
tén helyezkedik el, a száraz-
földi vulkánok több mint 
¾-e itt található.
Pl. Kordillerák, Andok, 
Japán-szigetek vulkánjai.

Az Eurázsiai-hegység-
rendszer vulkánjai:
Pl. Olaszország, 
az Égei-tenger, Kis-Ázsia 
és Indonézia vulkánjai.

Az Afrikai-árokrendszer 
vulkánjai: 
Pl. Kibo, Mt. Kenya, 
Teleki-vulkán.

Az Atlanti-hátság 
vulkánjai:
Jórészt a vízfelszín alatt talál-
ható vulkánok, néhány szi-
geten a felszínre bukkannak. 
Pl. Izland, Azori-szigetek, 
Kanári-szigetek vulkánjai.

2.8. A vulkánok elhelyezkedése Földünkön

A rétegvulkán szerkezete

kürtő

törmelék

láva
kráter

hamu, gőzök, gázok

mellékkráter

2.1. táblázat: Vulkáni övezetek
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34 A KŐZETBUROK FÖLDRAJZA

2.9. A forrópontoknál kialakuló vulkánok (pajzsvulkánok)

Típus Hőmérséklet Összetétel Példa

Gejzír
(szökőhévforrás) > 100 °C

forró víz, 
oldott ásványi anyagok

Izland, 
Yellowstone Nemzeti Park

Fumarola 100–200 °C
vízgőz, kloridok 

(NaCl, KCl)
Etna mellékkráterei

Szolfatára 200–400 °C
vízgőz, kénvegyületek

(H2S, SO2)
Solfatara-kráter

Mofetta < 100 °C száraz CO2-gáz-feltörések
torjai Büdös-barlang 

Székelyföldön

Szénsavas forrás 
(savanyúvíz) < 100 °C szénsavas víz

Erdély – borvizek
Mátra – csevicék

2.2. táblázat: A vulkáni utóműködések típusai

Forrópontos vulkanizmus

Vulkáni utóműködések

Földrengés

 Földrengés
A szilárd kőzettestek elmozdulása során keletkező feszültségek földrengésekben oldódnak fel. A földrengéseket gyakran 
utórengések kísérik, amelyek gyengébbek a főrengésnél.

 Földrengéshullámok
A földrengések fizikailag hullámmozgásként írhatók le. A földrengéshullámok a Föld belsejében haladnak, és szeizmog-
ráfokkal (lásd később) érzékelhetők.

 Cunami
Ha a földrengés óceáni területen pattan ki (tengerrengés), pusztító szökőárhullámot, cunamit eredményez.

lepusztuló,
kialudt vulkánok

forrópont (hot spot)

asztenoszféra

működő vulkán

kőzetlemez mozgásiránya
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35A KŐZETBUROK FÖLDRAJZA

A földrengések megoszlása Földünkön

A földrengések kialakulása

A földrengések erősségének mérése

2.11. A földrengések kialakulása

29_2_12_szeizmograf

állvány

rugó

talp

súlyírókarforgó henger Richter-skála
Fölfelé nyitott skála, amely a szeizmográf által 
rajzolt görbén mérhető amplitúdó (kitérés) 
alapján állapítja meg a földrengés erősségét.
A földrengés nagyságát (magnitúdóját) a felszaba-
duló energia adja meg. A skála minden fokozata 
harmincszor nagyobb energiát jelent az előzőnél.

rengéshullám

rengésközpont (epicentrum)

törésvonal

rengésfészek(hipocentrum)

fé
sz

ek
m

él
ys

ég

2.12. A szeizmográf működése

2.10. A földrengések leggyakrabban a lemezszegélyeknél pattannak ki

Mercalli-Cancani-Sieberg-skála
12 fokozatú tapasztalati skála, amely a földrengés 
által létrehozott látható változások, károk alapján 
állapítja meg a földrengés erősségét.
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36 A KŐZETBUROK FÖLDRAJZA

Két óceáni kérgű 
lemezszegély határán

Óceáni és kontinentális kérgű 
lemezszegélyek határán

Két kontinentális kérgű 
lemezszegély határán

A kialakuló 
hegységek

vulkáni hegységek 
(vulkáni szigetívbe rendeződve)

gyűrthegység
és vulkáni hegység

gyűrthegység

Jellemző 
kőzetek andezit, riolit

üledékes kőzetek, 
andezit, riolit

üledékes kőzetek
(főleg mészkő, dolomit)

2.3. táblázat: A hegységképződések típusai 

Szerkezeti mozgások

A gyűrődéssel és a vetődéssel kialakult formák

2.4. táblázat: A gyűrődés és a vetődés összehasonlítása

Gyűrődés Vetődés

Kiindulási anyag képlékeny kőzetek, üledék szilárd, merev kőzetek

Hőmérséklet  a képződés helyén magas alacsony

Erők oldalirányú nyomóerők ellentétes irányú nyomó- és húzóerők

Alakváltozás meghajlás törés

Kialakuló alapforma redő rög

2.13. A gyűrődés és a vetődés

2.14. A redők típusai 

2.15. Vetődéssel kialakult formák

árok

lépcsővidék

sasbérc

tektonikus medence

árok

lépcsővidék

sasbérc

tektonikus medence

A hegységképződések típusai

álló 
redő

ferde 
redő

fekvő 
redő áttolt redő

redőboltozat redőteknő

álló
redő

ferde
redő

törésvonal

vetősík

távolodás
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A hegységek csoportosítása

A hegységképződés szakaszai

Izosztázia

Földtani kockázatok, veszélyek

2.5. táblázat: A hegységek csoportosítása különböző szempontok alapján

Szerkezet alapján Magasság alapján Formakincs alapján

gyűrthegység rögös szerkezetű
hegység (röghegység)

magashegység középhegység lánchegység háthegység

  gyűrődéssel 
keletkeztek

  redős szerkeze-
tek jellemzők

  egykori gyűrt szer-
kezetüket vetődé-
sek formálták át

  töréses, rögös szer-
kezetek jellemzők

  1500 méternél 
magasabbak

  500–1500 mé-
ter magasak

  párhuzamos 
hegyvonulatok

  csipkézett 
gerincek

  szűk, mély 
völgyek

 meredek lejtők

  lekerekített 
hegyhátak

 széles völgyek
 lankás lejtők

Pl. Alpok, 
Kárpátok

Pl. Velencei-hegység, 
Német-középhegység

Pl. Alpok, 
Himalája

Pl. Északi-közép-
hegység, Francia-
középhegység

Pl. Alpok, Andok Pl. Mecsek, 
Appalache

2.16. A kőzetburok vastagságának modellezése

2.7. táblázat: Földtani kockázatok és elhárításuk lehetőségei

1. Üledékfelhalmozódás 2. Tektogenezis 3. Orogenezis

Az üledékgyűjtő medencékben 
(tengerek, óceánok mélyén) 
felhalmozódik az üledék.

A felhalmozódott üledék 
meg gyűrő dé sével gyűrt, takaróredős 
szerkezetek alakulnak ki.

Az előzőleg kialakult hegységszerkezet 
kiemelkedik.

Kockázat Védekezés, kárelhárítás

Földrengés – földrengésbiztos építkezés, vasbeton szerkezetű házak
– a lakosság felkészítése a menekülésre
– nemzetközi összefogás a mentésre és a károk enyhítésére

Vulkánkitörés – előrejelzés
– a lakosság elköltöztetése

víz asztenoszféra

fahasábok kőzetburok

A kőzetlemezek úgy merülnek az asztenoszférába, mint a faha-
sábok a vízbe. Minél vastagabb a kőzetlemez, annál mélyebbre 
merül az asztenoszférába, és annál magasabbra is emelkedik ki 
belőle. 
A kőzetlemezek tehát vastagságuknak megfelelően egyensúlyi 
állapotra törekedve merülnek a földköpenybe.
Az izosztázia egyik legismertebb példája, amikor a jégkorban 
kialakult jégtakaró súlya mélyebbre nyomta az alatta lévő 
kőzetlemezt a földköpenybe. Amikor a jégtakaró elolvadt, 
a hatalmas súlytól megszabadult kőzetlemez kiemelkedett 
(glaciális izosztázia).
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2.6. táblázat: A hegységképződések szakaszai
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TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDRAJZI TÉRBEN38

Kőzetek, ásványkincsek3.
Ásványok, kőzetek

 Ásvány
A földkéreg egynemű, tehát kémiai képlettel leírható, szilárd, kristályos szerkezetű anyaga (pl. kvarc – SiO2).

 Kőzet
Kőzetalkotó ásványokból álló, általában szilárd halmazállapotú (pl. a szénhidrogének folyékony és légnemű halmaz-
állapotúak), bolygónkon jelentős területeken előforduló természetes anyag, a kőzetburok alkotója (pl. gránit, mészkő, 
márvány, kőolaj, földgáz).

 Érc
Olyan kőzet vagy ásvány, amelyből gazdaságosan fém nyerhető ki (pl. vasérc, rézérc, bauxit).

A kőzetek csoportosítása

A magmás kőzetek csoportosítása

A fosszilis energiahordozók keletkezése

Magmás kőzetek Üledékes kőzetek Átalakult 
(metamorf) 

kőzetek
mélységi 
magmás 
kőzetek

vulkáni 
kiömlési 
kőzetek

vulkáni 
törmelékes 

kőzetek 
(tufák)

törmelékes 
üledékes 
kőzetek

vegyi 
üledékes 
kőzetek

szerves 
eredetű 

üledékes 
kőzetek

gránit
diorit

gabbró

riolit 
andezit
bazalt

riolittufa
andezittufa
bazalttufa

homok
homokkő

lösz
agyag

kősó
kálisó 
gipsz

dolomit
mészkő

mészkő
kőszén

márvány
palás kőzetek

gneisz

3.1. táblázat:  A kőzetek csoportosítása keletkezésük szerint

3.2. táblázat: A magmás kőzetek csoportosítása összetételük szerint

3.3. táblázat: A kőszén, a kőolaj és a földgáz keletkezése

Savanyú
(SiO2 65% <)

Semleges
(SiO2 65–52%)

Bázikus
(SiO2 52–48%)

Mélységi magmás kőzetek gránit diorit gabbró

Vulkáni kiömlési kőzetek riolit andezit bazalt

Vulkáni törmelékes kőzetek (tufák) riolittufa andezittufa bazalttufa

Kőszén Kőolaj és földgáz

Kiindulási anyag növényi maradványok
tengeri plankton és egyéb 

állati maradványok

Környezet oxigénmentes

Nyomás magas

Keletkezési idő évezredek–évmilliók több 10 – több 100 millió év

A KŐZETBUROK FÖLDRAJZA38
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39TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDRAJZI TÉRBEN

A szénfajták keletkezése

A sókőzetek keletkezése

A magmás ércképződés 

39A KŐZETBUROK FÖLDRAJZA 39

3.4. táblázat: A szénfajták keletkezése

Tőzeg Lignit Barnakőszén Feketekőszén Antracit

  Nő a szénülés (szénképződés) ideje
  Nő a keletkezéshez szükséges nyomás 
  Nő a széntartalom
  Nő a fűtőérték

3.1. A magmás ércképződés

Lefolyástalan sós tó, lefűződött tengeröböl

gipsz

kősó

kálisó

Bepárolódás, 
sókiválás

Forró, száraz éghajlaton 
erős párolgás

arany ezüst

volfrám
molibdén

ónurán

ólom
cinkréz350 °C

500 °C

700 °C

1000 °C

1100 °C

vas króm

izz
ó m

agma

magma-

maradék

gőzök

és gázok

forró vizes

oldatok

nikkel platina

mélységi magmás kőzet

3.  A forró vizes oldatokból 100–350 °C-on 
kiválnak a nemes- és színesfémek ércásványai 
(pl. Au, Ag, Pb, Zn, Cu).

2.  A magma gőzeiből és gázaiból 350–500 °C-on 
kiválnak az ón, urán, volfrám, molibdén érc-
ásványai.

1.  Az izzó, folyékony magmából 1000–1100 °C-on
kiválnak a legmagasabb olvadáspontú, nagy 
sűrűségű ércásványok (pl. Ni, Pt, Fe, Cr).
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LATERITBAUXIT KARSZTBAUXIT

Mállás nedves, meleg 
környezetben

A csapadék és a vízfolyások 
elszállítják a könnyen kimosható 

anyagokat.

A csapadék és a vízfolyások 
elszállítják az alumíniumtartalmú 

ásványokat.

Áthalmozódás

Kőzetmálladék

A vízben oldhatatlan alumínium-oxid és 
vas-oxid helyben marad és felhalmozódik.

A mészkő és dolomit felszíni mélyedéseiben 
felhalmozódik a más területekről ideszállított 

alumínium- és vas-oxid.

Alumíniumtartalmú kőzetek

40 A KŐZETBUROK FÖLDRAJZA

Az üledékes ércképződés

A laterit- és a karsztbauxit keletkezése

érctartalmú kőzetek

külső erők

törmelék
folyóvíz

folyami hordalékban tengerben

oldott fémtartalom kicsapódása

feldúsulás

torlat
(aranyérc)

baktériumok
kicsapása

a víz kémiai
összetételének
változása

vasérc
mangánérc
rézérc
cinkérc

telepek

folyami hordalékban tengerben

feldúsulás

törmelék

oldott fémtartalom kicsapódása

földkéreg

3.2. Az üledékes ércképződés folyamata 
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3.3. A kőzetek körforgása

41A KŐZETBUROK FÖLDRAJZA

A kőzetek körforgása

Az ásványkincsek gazdasági hasznosítása

A bányászat környezeti hatásai

Ásványkincs Példa Hasznosítása

Ércek vasérc, 
rézérc, 
bauxit

fémek előállítása

Fosszilis energiahordozók kőszén, 
kőolaj, 
földgáz

energia kinyerése

Sókőzetek kősó, 
kálisó, 
gipsz

étkezés, 
vegyipari alapanyag

 Magmás és üledékes kőzetek gránit, 
bazalt, 

mészkő
építőanyagok

3.5. táblázat: Az ásványkincsek gazdasági hasznosítása

  Külszíni bányagödrök – tájsebek
 A talaj és az élővilág pusztulása
 Mélyművelésű bányák járatainak beomlása
 Meddőhányók – elcsúfítják a tájat
 Ülepítőtavak – veszélyes vegyszerek tárolói
 Felszín alatti vizek szintjének csökkenése
 Zaj- és porszennyezés

kiömlési (vulkáni)
kőzetek

mélységi magmás
kőzetek

átalakult
kőzetek

üledékes
kőzetek

magma

szárazföld

fö
ld

ké
re

g
fö

ld
kö

pe
ny

fe
ls

zí
n

a 
fe

ls
zí

ne
n

a 
Fö

ld
 b

el
se

jé
be

n 

olvadás átalakult kőzetek átalakult kőzetek

betemetődés és
újrakristályosodás

betemetődés és
újrakristályosodáskiemelkedés

lepusztulás

kiemelkedés,
lepusztulás

hűlés,
kristályosodás

hűlés,
kristályosodás

aprózódás (kisebb darabokra esik), 
mállás (kémiai szerkezete megváltozik), 

tenger

szállítás
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TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDRAJZI TÉRBEN42

A szárazföldek nagyszerkezeti egységei

  Megfiatalított rögös szerkezetű hegység
Egy lepusztult rögös szerkezetű hegység az újidei hegységképződések során újra kiemelkedik, formái megfiatalodnak, 
megjelenésében a gyűrthegységekhez válik hasonlóvá (pl. Tien-san, Kun-lun, Altáj).

4. Nagyszerkezeti egységek

Ősföldek 
(ősmasszívumok)

Rögös szerkezetű 
hegységek 

(röghegységek)

Gyűrthegységek Süllyedék-
területek

Kialakulás a Föld legősibb kéreg da rab-
jaihoz forrt, ős- és elő idei 
gyűrthegységek lepusztu-
lásával, törésvonalak menti 
feldarabolódásával

óidei gyűrthegységek 
lepusztulásával, töréses 
feldarabolódásával

a közép- és újidőben 
gyűrődéssel

süllyedéssel, feltöltő-
déssel, vagy egykori 
kiemelt térszínek 
letarolódásával

Formakincs hullámos felszínű síkságok, 
lépcsővidékek vagy lankás 
középhegységek

többnyire lekerekített 
hegyhátak, széles völ-
gyek, lankás lejtők

többnyire csipkézett, 
éles gerincek, mély 
völgyek, meredek lejtők

teljesen sík vagy 
enyhén hullámos 
felszín 

Jellemző 
ásványkincs

főleg nehézfémek (pl. vas, 
króm, nikkel, platina) ércei,
a fedett ősmasszívumok nál 
kőolaj, földgáz, sókőzetek, 
kőszén

főleg színes- és nemes-
fémek (pl. réz, cink, 
arany, ezüst) ércei,
a peremeken fekete- és 
barnakőszén

főleg barnakőszén, 
szénhidrogének, 
sókőzetek, színes- és 
nemesfémércek

főleg kőolaj és föld-
gáz, folyóvízi kavics, 
homok, agyag, 
torlat ércek

Típusok  fedetlen ősmasszívumok
  fedett ősmasszívumok 

(táblás vidékek)

  láncos rögös szerke-
zetű hegységek

  táblás rögös szerke-
zetű hegységek

  láncos gyűrthegy-
ségek

  töréses gyűrthegy-
ségek

 feltöltött síkságok
  letarolt (lepusz-

tult) síkságok

Példák   fedetlen ősmasszívum: 
Kanadai- és a Balti-
ősföld északi része

  fedett ősmasszívum: 
Kanadai- és a Balti-
ősföld déli része, 
Arab-ősföld

  Kaledóniai-hegység-
rendszer: Skót-felföld, 
Skandináv-hg.

  Variszkuszi-hegység-
rendszer: Francia-
középhegység, 
Német-középhegység

  Eurázsiai-hegység-
rendszer: Alpok, 
Himalája

  Paci� kus-hegység-
rendszer: Andok, 
Japán-szigetek 
hegységei

  feltöltött síkság: 
Alföld, Pó-alföld

  letarolt síkság: 
Germán-alföld 

4.1. táblázat: A szárazföldek nagyszerkezeti egységei

42 A KŐZETBUROK FÖLDRAJZA
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Az óceánok nagyszerkezeti egységei

Az Eurázsiai- és a Pacifikus-hegységrendszer összehasonlítása

4.1. Az óceánok nagyszerkezeti egységei

  Mélytengeri árok – alábukó óceáni lemezsze gé lyek nél, 
pl. Japán-árok, Mariana-árok

  Óceánközépi hátság – távolodó lemezszegélyeknél, 
pl. Atlanti-hátság

  Mélytengeri síkság – átlagosan 4000 méter mély, 
üledékkel borított terület

Eurázsiai-hegységrendszer Pacifi kus-hegységrendszer

Kialakulás ideje középidő és újidő harmadidőszak

Az ütköző lemezszegélyek 
típusai

két kontinentális kérgű lemezszegély óceáni és kontinentális kérgű (Amerika)
két óceáni kérgű (Ázsia) lemezszegély

Az ütközésben részt vevő 
lemezek nevei

Eurázsiai-lemez
Afrikai-lemez
Arab-lemez
Ausztrál–Indiai-lemez

Csendes-óceáni-lemez
Nazca-lemez 
Észak-amerikai-lemez 
Dél-amerikai-lemez 
Eurázsiai-lemez
Fülöp-lemez

Kontinensek Afrika, Európa, Ázsia Ázsia, Észak- és Dél-Amerika

Futásának fő iránya kelet–nyugat észak–dél

Fő felépítő kőzetek elsősorban üledékes kőzetek (főleg 
mészkő)

elsősorban vulkanikus kőzetek (főleg 
andezit)

Fő ásványkincsek sófélék, bauxit, kőszén, szénhidrogének színes- és nemesfémércek

4.2. táblázat: Az Eurázsiai- és a Pacifikus-hegységrendszer összehasonlítása

kőzetburok alábukó lemez
asztenoszféra

forrópont

mélytengeri
árok

mélytengeri
árok

szigetív
óceánközépi hátság mélytengeri síkság hegység

kontinentális
árokképződés

vulkánosság

rétegvulkán

43A KŐZETBUROK FÖLDRAJZA
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44 A KŐZETBUROK FÖLDRAJZA

Tengerszint feletti 
magasság alapján

Mélyföld
  0 méter alatt
  Pl. Kaszpi-mélyföld, 

Holland-mélyföld

Alföld
  0–200 méter között 
  Pl. Lengyel-alföld, 

Mississippi-alföld

Fennsík
  200 méter fölött
  Pl. Dekkán-fennsík, 

Tibet

A síkságok csoportosítása

A kontinensek területét gyarapító és fogyasztó folyamatok

A nagyszerkezeti egységek gazdasági jelentősége

Keletkezés 
alapján 

Feltöltött síkságok:
  A külső erők (pl. vízfolyások) 

feltöltő munkájával keletkeztek 
  Pl. Alföld, Pó-alföld, 

Amazonas-medence

Lepusztult (letarolt) síkságok:
  Külső erők (pl. jég) pusztítot-

ták le a felszínt 
  Pl. Germán-alföld, 

Kelet-európai-síkság
északi része

A földrészek területe gyarapszik:
  Lemezperemi gyűrthegységek keletkezésekor
 Tengeröblök feltöltődésével
 Folyódelták épülésével
 A kontinensek emelkedésével
 A tenger visszahúzódásával
 Polderesítéssel

Ősmasszívumok: ásványkincsek lelőhelyei (főleg nehézfémek, pl. vas, króm, nikkel, platina ércei, a fedett ősmasszívu-
moknál kőolaj, földgáz, sókőzetek, kőszén).

Rögös szerkezetű hegységek: főleg színes- és nemesfémek (pl. réz, cink, arany, ezüst) érceinek, a peremeken fekete- és
barnakőszén lelőhelyei.

Gyűrthegységek: főleg barnakőszén, szénhidrogének, sókőzetek, színes- és nemesfémércek lelőhelyei.

Síkságok: szénhidrogének és üledékes ásványkincsek lelőhelyei; a mezőgazdasági termelés – a növénytermesztés és az 
állattenyésztés – fő színterei; a magas népsűrűség miatt munkaerőben gazdag területek.

Óceáni medencék: energiatermelés, szállítás, fontos élelem- és takarmányforrás, nyersanyag (pl. a tengervízben kony-
hasó, bróm, a selfek aljzatában kőolaj és földgáz, a mélytenger iszapjában arany-, titán-, ón-, kobalt- és rézérctelepek, 
az óceánok mélyén mangángumók).

A földrészek területe fogy:
 A meredek tengerpartok pusztulásával
 Tölcsértorkolatok terjeszkedésével
 A kontinensek süllyedésével
 A tenger előrenyomulásával

1.
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A légkör összetétele

A légkör szerkezete

5. Exoszféra: műholdak, átmenet a bolygóközi térbe

4. Termoszféra: ionizált gázokból áll (ionoszféra), sarki fény

3. Mezoszféra: meteoroidok elégése, visszatérő űrhajók fékezése

2. Sztratoszféra: ózonréteg – elnyeli a káros UV sugárzást

1. Troposzféra: időjárási jelenségek, élet, polgári repülőgépek

1.1. táblázat: A légkör összetevői

1.1. A légkör szerkezete és tulajdonságai 

A légkör összetétele, szerkezete, időjárás, éghajlat

A LEVEGŐBUROK FÖLDRAJZAIV.

Gázok Vendéganyagok

Állandó gázok Változó gázok Erősen változó gázok Folyékony anyagok Szilárd anyagok

Mennyiségük hosszú 
időn át változatlan

Mennyiségük évek, 
évtizedek alatt változik

Mennyiségük napok, 
hetek alatt változik

Mennyiségük gyorsan 
változik

Mennyiségük térben 
és időben nagyon 
gyorsan változik

 Nitrogén (N2) – 78%
 Oxigén (O2) – 21%
 Nemesgázok:
  Argon (Ar) – 0,9%
  Neon (Ne)
  Hélium (He)
  Kripton (Kr)
  Xenon (Xe)

  Szén-dioxid (CO2) 
– 0,04%

 Metán (CH4)
 Hidrogén (H2)
 Ózon (O3)

 Vízgőz
 Szén-monoxid (CO)
  Nitrogén-dioxid 

(NO2)
 Ammónia (NH3)
 Kén-dioxid (SO2)
 Kén-hidrogén (H2S)

 Víz (H2O)  Por
 Korom
  Ipari szennyező 

anyagok
  Spórák

légnyomás    tömeg     hőmérséklet
1 mb

10 mb

100 mb

1000 mb

0,001 mb

80%

19%

légnyomás    tömeg     hőmérséklet
1 mb

10 mb

100 mb

1000 mb

0,001 mb

80%

19%

1000 mb

0,001 mb0,001 mb0,001 mb

10 km

ózonréteg

50 km

85 km

600 km

10 000 km

troposzféra

sz
tr
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os
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ér

a
m
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os
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a

sarki fény

meteorok

űrsikló

–50 – 0 °C

°C –60 –40 –20 0 20 40

15 – –55 °C

0 – –90 °C

–90 – 3000 °C

hőm
érséklet

1000 °C
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46 A LEVEGŐBUROK FÖLDRAJZA

  Napsugárzás – lehetővé teszi a mezőgazdasági termelést, napenergia
  Hőmérséklet – lehetővé teszi a mezőgazdasági termelést
  Csapadék – lehetővé teszi a mezőgazdasági termelést
  Szél – szélenergia
  Nemesgázok (neon, argon, kripton, xenon) fő forrása a légkör

  Napsugárzás
 Hőmérséklet
 Légnyomás
 Szél
 Pára- és vízgőztartalom
 Felhőzet
 Csapadék

1.2. A fenti táblázat adataiból szerkesztett éghajlati diagram (adatok és diagram forrása: OMSZ)

1.2. táblázat: Budapest átlagos éghajlati adatai

A légkör gazdasági jelentősége

Idő, időjárás, éghajlat

  Idő
Adott helyen a légkör pillanatnyi fizikai állapota.

  Időjárás
Adott helyen a légkör fizikai  állapotának változása rövidebb időszak (órák, napok) alatt.

  Éghajlat/klíma
Adott hely időjárásának hosszabb időszak (évtizedek, évszázadok) alatt megfigyelhető szabályszerű rendszere.

Időjárási/éghajlati elemek

Éghajlati diagram szerkesztése

Hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Havi középhőmérséklet (°C) 0,7 2,3 7,1 12,6 17,4 20,2 22,6 22,0 17,2 12,0 6,1 1,5

Havi csapadékmennyiség (mm) 34 28 31 38 59 64 45 52 41 35 49 40

J F M Á M J J A O N DSz
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35

°C

50
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70

mm

40

30

20

10

0

A folytonos vonal a havi
középhőmérsékletet

mutatja.

Budapest
é. sz. 47°30’ / k. h. 19°02’ / 105 m

évi khm.: 11,8 °C / évi khi.: 21,9 °C / évi csap.: 516 mm

Az egyik függőleges tengelyen
a havi középhőmérsékletet

tüntejük fel.

Az oszlopok magassága
arányos a havi csapadék

mennyiségével.

A másik függőleges tengelyen
a havi csapadékértékeket

jelöljük milliméterben.

A vízszintes tengelyen tüntejük fel a hónapokat.
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Időjárási térképek

      1.3. Skandinávia izotermatérképe januárban és júliusban

Időjárási veszélyhelyzetek Magyarországon

–15 °C
–10 °C

–5 °C
0 °C

10 °C
15 °C

Izoterma
Az azonos hőmérsékletű ponto-
kat összekötő görbe a térképen.

M

M

A

A

M

Alacsony légnyomású
központ (ciklon)

A melegfront haladási iránya

A hidegfront haladási iránya

Magas légnyomású
központ (anticiklon)

1016

1020

1024

1017
1014
1012
1008

10
20

1020

1020

1020

1032

1028

1024

1018

1016

1012998

M

A

  Zivatar
 Felhőszakadás
 Széllökés
 Ónos eső
 Hófúvás
 Eső (nagy mennyiségű)
 Havazás (nagy mennyiségű)
 Extrém hideg
 Hőség
 Tartós, sűrű köd

1.4. Észak-Amerika izobártérképe

Izobár
Az azonos légnyomású pontokat 
összekötő görbe a térképen.
A légnyomásadatokat hPa-ban 
adják meg.
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A levegő felmelegedése – üvegházhatás

Napsugárzás, hőmérséklet2.

a felhők és az üvegházgázok
a felszínről érkező infravörös
sugárzás egy részét elnyelik,

illetve visszaverik

a felhők és az üvegházgázok
a felszínről érkező infravörös
sugárzás egy részét elnyelik,

illetve visszaverik

a Nap rövidhullámú
sugárzása

a Nap rövidhullámú
sugárzása

a felszínre érkező
napsugárzás elnyelődik
és felmelegíti a felszínt

a felszínre érkező
napsugárzás elnyelődik
és felmelegíti a felszínt

a felszín infravörös
sugárzást bocsát ki
a felszín infravörös
sugárzást bocsát ki

visszaverődés
a felszínről

visszaverődés
a felszínről

a Föld hosszúhullámú
sugárzása

a Föld hosszúhullámú
sugárzása

visszaverődés
és elnyelődés a felhőkben

visszaverődés
és elnyelődés a felhőkben

LÉGKÖRLÉGKÖR

FELSZÍNFELSZÍN

elnyelődés a levegőben
(vízgőz, aeroszol, O3)

elnyelődés a levegőben
(vízgőz, aeroszol, O3)

A napsugárzás a bolygóközi térben 
akadálytalanul terjed. A légkör felső 

határán mérhető sugárzásmennyiséget 
napállandónak nevezzük, értéke 

kb. 1367 W/m2 .  s.

A légkör gázai és a felhőzet a napsugárzás 
kb. 30%-át visszaverik, és kb. 20%-át 

elnyelik. A felszín visszaveri a sugárzás 
egy további részét. A felszínre érkező napsu-

gárzást besugárzásnak nevezzük.

Ezt a sugárzást a földfelszín elnyeli, 
(ezáltal felmelegszik), és átalakítja 

hősugárzássá (infravörös sugárzás), amit 
kibocsát magából. Ezt kisugárzásnak 

nevezzük.

A kisugárzás jelentős része visszaverődik 
a légkör gázairól és a felhőkről a felszín 

felé, ezáltal ezek a hősugarak bent 
maradnak a légkörben, és tovább 

melegítik azt. Ez az üvegházhatás.

A kisugárzás melegíti fel a légkört, tehát 
a levegő alulról fölfelé melegszik fel.

48 A LEVEGŐBUROK FÖLDRAJZA

2.1. Az üvegházhatás folyamata

Üvegházgázok
– vízgőz
– szén-dioxid (CO2)
– metán (CH4)
– dinitrogén-oxid (N2O)
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A légkör felmelegedését befolyásoló tényezők

3. A napsugárzás időtartama 
(napfénytartam)

Az év során mért napsütéses órák száma, 
amit leginkább a felhőborítás csökkent. 
Minél nagyobb a napfénytartam, annál 

erősebb a levegő felmelegedése.

4. A felszín anyaga
Mivel a víznek nagyobb a fajhője, ezért 

lassabban melegszik fel és lassabban hűl le, 
mint a szárazföld. A víznek tehát nagyobb 

a hőtároló képessége.

5. A felszín színe
A felszín színe a sugárzás-visszaverő 

képességet befolyásolja, amit albedónak
nevezünk. Minél világosabb a felszín, 

annál nagyobb az albedója.

4000

(óra)

3600
3000
2400
2000
1600
1200

2.4. Napfénytartam a Földön

2.5. A tengerparti homok nyáron sokkal melegebb, mint a víz

2.6. Különböző felszínek albedója 

Nap

víz homok friss hóréterdősötét talaj 

25–30%

15–20%

15–25% 5–10% 30–50% 60–90%

1. A napsugarak hajlásszöge
Minél nagyobb a napsugarak hajlásszöge, 
annál jobban felmelegítik a felszínt, mivel 
nagyobb hajlásszög esetén ugyanakkora 

felületre több sugárzás érkezik.

2. A lejtőkitettség
A napsugarak hajlásszögét a domborzat 

módosíthatja.
Az északi félgömbön a hegyek déli oldalán 

nagyobb a napsugarak hajlásszöge, 
ezáltal itt erősebb a felmelegedés.

90° 30°
1 m2 2 m2

D É

2.2. Különböző hajlásszögben érkező napsugarak

2.3. A domborzat módosítja a felmelegedés mértékét

A LEVEGŐBUROK FÖLDRAJZA 49
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TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDRAJZI TÉRBEN50

A hőmérséklet napi és évi járása

 Tenyészidőszak
A mezőgazdasági termelésre alkalmas fagymentes időszak.
Magyarországon: 04. 01. – 09. 30.

 Hőösszeg
A tenyészidőszak napi középhőmérsékleteinek összege.
Magyarországon: kb. 3100 °C.

 A mélyebben fekvő területeken megreked a nehezebb hideg levegő, így ott hidegebb lesz, mint a magasabb térszíneken.

 A Föld tengely körüli forgásának következménye.
  Azért van 14 órakor a legmelegebb, mert a légkör a 

felszín közvetítésével melegszik fel, amihez idő kell.

  A Föld tengelyferdeségének és Nap körüli keringésé-
nek következménye.

  Azért van nyáron a legmelegebb, mert ekkor a legna-
gyobb a napsugarak hajlásszöge és leghosszabb a nap-
sugárzás időtartama.

2.7. A hőmérséklet napi járása 2.8. A hőmérséklet évi járása Magyarországon
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Napi hőingás:
21 °C – 4 °C = 17 °C
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Napi hőingás:
21 °C – 4 °C = 17 °C
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J F M Á M J J A SZ O N D

5 °C

10 °C

15 °C

20 °C

25 °C

hónapok
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Hőmérsékleti inverzió

A hőmérséklet gazdasági jelentősége

50 A LEVEGŐBUROK FÖLDRAJZA50

Számítási feladatok

 1. Napi középhőmérséklet és napi hőingás kiszámítása
a) Egy nap a táblázatban látható hőmérsékleti adatokat mérték:

Mennyi a napi középhőmérséklet és a napi hőingás?

Megoldás:
Napi középhőmérséklet: a mért adatok átlaga.
10 °C + 7 °C + 24 °C + 19 °C = 60 °C

60 °C : 4 = 15 °C a napi középhőmérséklet.

Napi hőingás: a legnagyobb és legkisebb mért adat különbsége.
24 °C – 7 °C = 17 °C a napi hőingás.

Idő (óra) Hőmérséklet (°C)

1 10

7 7

13 24

19 19
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b) Egy nap a táblázatban látható hőmérsékleti adatokat mérték:

Mennyi a napi középhőmérséklet és a napi hőingás?

Megoldás:
Napi középhőmérséklet: a mért adatok átlaga.
(– 4 °C) + (– 2 °C) + 10 °C + 0 °C = 4 °C

4 °C : 4 = 1 °C a napi középhőmérséklet.

Napi hőingás: a legnagyobb és legkisebb mért adat különbsége.
10 °C – (– 4 °C) = 14 °C a napi hőingás.

 2. Évi középhőmérséklet és évi közepes hőingás kiszámítása
Az alábbi táblázat havi középhőmérsékleteket tartalmaz.

Hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Havi középhőmérséklet (°C) –11 –7 0 5 18 23 28 22 16 9 1 –8

Mennyi az évi középhőmérséklet és az évi közepes hőingás?

Megoldás:
Évi középhőmérséklet: a havi középhőmérsékletek átlaga.

(–11 °C) + (–7 °C) + 0 °C + 5 °C + 18 °C + 23 °C + 28 °C + 22 °C + 16 °C + 9 °C + 1 °C + (–8 °C) = 96 °C
96 °C : 12 = 8 °C az évi középhőmérséklet.

Évi közepes hőingás: a legmelegebb és leghidegebb hónap havi középhőmérsékletének különbsége.
28 °C – (–11 °C) = 39 °C az évi közepes hőingás.

 3. Az abszolút hőingás kiszámítása
Budapesten 2020-ban januárban mérték a leghidegebbet: –3,5 °C-ot, és augusztusban a legmelegebbet: 35,3 °C-ot. 
Mennyi volt 2020-ban az abszolút hőingás Budapesten? 

Megoldás:
Az abszolút hőingás egy adott helyen általában az egy év során mért legmagasabb és legalacsonyabb hőmérsékleti értékek 
különbsége:

35,3 °C – (–3,5 °C) = 38,8 °C volt az abszolút hőingás.

Idő (óra) Hőmérséklet (°C)

1 – 4

7 – 2

13 10

19 0
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A légnyomás

A légnyomás értékét befolyásoló tényezők

A szél kialakulása

3.1. A szél kialakulása 

Időjárási frontok

3.2. A melegfront kialakulása 

3. Légnyomás, szél, légmozgások

Meghatározása:
A légkör tömege a nehézségi erő hatására nyomóerőt fejt ki 
a Föld felszínére. Az egységnyi felületre nehezedő levegőoszlop 
súlya a légnyomás.
Mérése: barométerrel.
Mértékegységei: hPa (hektopaszkál), atm (atmoszféra).

1. A tengerszint feletti magasság
Felfelé haladva, mivel a felettünk 
lévő levegőburok vékonyodik 
és ritkul, a légnyomás csökken.

2. A hőmérséklet
Mivel a meleg levegő kitágul, felemel-
kedik, a légnyomás is csökken. Tehát 
minél melegebb a levegő, annál kisebb
a légnyomás.

3. A földrajzi szélesség
Az Egyenlítőnél, mivel meleg van, 
alacsony, a sarkoknál, mivel hideg 
van, magas a légnyomás. A két 
helyszín között nem egyenletesen 
változik.

Az átlagos légnyomás
 tengerszinten
 0 °C-on
  45°-os földrajzi szélességen

1013 hPa = 1 atmoszféra

A szél
A felszínnel párhuzamosan áramló levegő, amely 
mindig a magas légnyomású terület felől az alacsony 
légnyomású terület felé fúj.

M A

felszálló
meleg levegő

szél

leszálló
hideg levegő

Melegfront
Amikor könnyebb, lassabban mozgó meleg légtömeg áram-
lik a hideg légtömeg felé, a meleg levegő lassan felsiklik 
a hideg levegő „hátára”.

A csapadék jellemzői:
 hosszú ideig (több napig) tart
 széles sávban (300–400 km)
 csendes eső, havazás
 frontvonal előtt

meleg levegő

hideg levegő

réteges esőfelhő

pehelyfelhő,
fátyolfelhő

csapadékzóna: 300 km

meleg levegő

3.2. A melegfront kialakulása 
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3.3. A hidegfront kialakulása

3.4. Az okklúziós front kialakulása

Ciklonok, anticiklonok

hideg levegő
meleg levegő

g le g

zivatarfelhő

csapadékzóna: 30–70 km Hidegfront
Amikor nehezebb, gyorsabban mozgó hideg légtömeg 
áramlik a meleg légtömeg felé, hirtelen, gyorsan a magasba 
emeli a könnyebb meleg levegőt.

A csapadék jellemzői:
 rövid ideig (1-2 napig) tart
 keskeny sávban (30–70 km)
 zápor, zivatar, felhőszakadás, jégeső
 frontvonal mögött

Okklúziós (záródó) front
Mivel a hideg légtömeg általában gyorsabban mozog, 
a hidegfront haladási sebessége is általában nagyobb, 
mint a melegfronté, így a hidegfront utolérheti 
a melegfrontot. Ekkor a meleg levegőt a találkozó két 
hideg légtömeg a magasba emeli, a hideg- és a meleg-
front összekapcsolódik, záródik.

Anticiklonok jellemzői
 Méret: általában 1000–3000 km átmérő
 Légnyomás a közepén: magas
 Légnyomás a peremén: alacsony
 Légáramlás iránya: bentről kifelé
 Légáramlás a közepén: leszálló
 Hatásuk: száraz, derült időt hoznak
 Pl. Azori-maximum, Szibériai-maximum

3.5. A levegő áramlása a ciklonban (északi félgömb) 3.6. A levegő áramlása az anticiklonban (északi félgömb)

meleg levegő

hideg levegőhideg
levegő

okklúziós front

Ciklonok jellemzői
 Méret: általában 1000–3000 km átmérő
 Légnyomás a közepén: alacsony
 Légnyomás a peremén: magas
 Légáramlás iránya: kintről befelé
 Légáramlás a közepén: felszálló
 Hatásuk: csapadékot szállítanak
 Pl. Izlandi-minimum, Elő-ázsiai-(iráni)-minimum
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3.7. A Coriolis-erő hatása a ciklonra az északi félgömbön 

3.9. A ciklonokban hidegfront és melegfront is megfigyelhető

3.1. táblázat: A mérsékelt övezeti és a trópusi ciklonok összehasonlítása 

3.10. A ciklonok kialakulása hideg és meleg légtömegek
találkozásakor fellépő hullámzó mozgással magyarázható 

3.8. A Coriolis-erő hatása az anticiklonra az északi félgömbön

M
990

985
980

975hPa

A

985
hPa

980975

▲
▲
▲
▲
▲

▲ meleg levegő

hűvös
levegő

hideg
levegő

1004 hPa

1000

992

996 melegfront
hidegfront
csapadék-
zóna

▲▲

●●

●●●●

●●●
● ● ●

●

● ●

▲

▲

▲
▲▲▲▲

▲

▲
▲▲▲▲

▲
▲
▲

▲▲▲▲▲▲▲▲

▲

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
hideg

hideg

hideg

hideg

kiindulási állapot

12 óra múlva

24 óra múlva

36 óra múlva
M

M

M

M

M

M
A

A

A

A

48 óra múlva

hideg

meleg

meleg

meleg

meleg

meleg

É

KNy

D

Mérsékelt övezeti ciklonok Trópusi ciklonok

Kialakulás a mérsékelt övezetben, 
főként a 60. szélességi kör környékén

a forró övezetben fekvő tengerek és óceánok 
felett, főként a hőmérsékleti egyenlítőnél

Vándorlás többé-kevésbé állandó pályákon nem állandó pályákon

Átmérő nagyobb, 
általában több ezer (1000–3000) kilométer

kisebb, 
általában több száz (400–500) kilométer

Légnyomáskülönbség  
a széle és a közepe között kicsi nagy

A levegő áramlási 
sebessége lassabb, kevésbé pusztító erejű

nagyon gyors (akár 200–250 km/h), 
pusztító erejű

Frontok hidegfront és melegfront is 
megtalálható bennük

nincsenek bennük frontok

Elnevezés általában a kialakulási helyükről, 
pl. Izlandi-minimum

DK-Ázsia térségében: tájfun
a Karib-tenger térségében: hurrikán
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Általános légkörzés / nagy földi légkörzés

A A AA A A

A A AA A A
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M M M M MM M M M M

M M M M MM M M M M
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Északi-sark
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é. sz. 60°

3.11. Jellegzetes légnyomásövezetek Földünkön

3.16. Az általános légkörzés rendszere Földünkön

3.13. Az egyenlítői cella kialakulása (passzátszélrendszer)3.12. A sarki cella kialakulása (sarki szélrendszer)

3.14. Szélirányok, ha nem forogna a Föld 3.15. A Coriolis-erő hatására kialakuló szélirányok

A A AA A A

A A AA A A

A A A A A A AA A A A A A A

M M M M MM M M M M

M M M M MM M M M M

90°

90°

60°
északi szél

északi szél

északi szél

déli szél

déli szél

déli szél
60°

30°

30°

0°

M

M

90°

90°

60°
északkeleti

északkeleti

északnyugati

délnyugati

délkeleti

délkeleti
60°

30°

30°

0°

A

A

M

M

M

M

A

A

M

M

M

M

északkeleti passzát

délkeleti passzát

nyugatias szelek

nyugatias szelek

sarki szelek

sarki szelek

északkeleti passzát

délkeleti passzát

nyugatias szelek

nyugatias szelek

sarki szelek

sarki szelek

ÉK-i sarki szél

DK-i sarki szél

DNy-i szél

ÉK-i passzátszél

DK-i passzátszél

ÉNy-i szél
60°

60°

30°

30°

0°

hőmérsékleti egyenlítő

sarki

passzátszél- 

nyugatias 
szélrendszer

rendszer

szélrendszer

 Egyenlítő: alacsony légnyomás
Oka: az erős felmelegedés miatt kialakuló felszálló 
légáramlatok.
 30°: magas légnyomás

Oka: az Egyenlítőnél felszálló levegő lehűl a nagy ma-
gasban, ugyanakkor a 30° mentén a gömb alakú Föld 
térszűkülése miatt, még össze is torlódik, s összesűrű-
södve, lefelé áramlik.
 60°: alacsony légnyomás

Oka: a sarkok felől érkező levegő felmelegszik és felszáll.
 90°: magas légnyomás

Oka: az erős lehűlés miatt kialakuló leszálló légáramlatok.
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3.17. A futóáramlások kialakulása

Futóáramlások (jet streamek)
Nagy magasságban a Földet körülfutó, nagy se-
bességű levegőáramlások.
  Elhelyezkedésük: a troposzféra felső részén, 

kb. 8–12 km-es magasságban 
  Irányuk: mindenhol nyugatias (NY–K)
  Sebességük: 100–500 km/h
  Legnagyobb sebességük: az é. sz. és d. sz. 30° 

és 60° között
  Jelentőségük: a nagy sebesség miatt örvények 

keletkezhetnek bennük, így részt vesznek 
a ciklonok kiala kulásában

3.18. A mérsékelt övezeti monszun kialakulása

Monszun

nyáron
a szárazföld melegebb,
mint az óceán

télen
a szárazföld hűvösebb,
mint az óceán

hideg, száraz levegő
áramlik az óceán fölé

párás levegő
áramlik az óceán felől

hidegebb szárazföld
magas légnyomás

melegebb óceán
alacsony légnyomás

a hideg levegő
leszáll

a meleg
levegő
felszáll

melegebb szárazföld
alacsony légnyomás

hidegebb óceán
magas légnyomás

a meleg levegő
felszáll

a hideg
levegő
leszáll

csapadékképződés

hideg, száraz levegő

hidegebb szárazföld
magas légnyomásmagas légnyomás

nyáron
a szárazföld melegebb,
mint az óceán

télen
a szárazföld hűvösebb,
mint az óceán

hideg, száraz levegő
áramlik az óceán fölé

párás levegő
áramlik az óceán felől

hidegebb szárazföld
magas légnyomás

melegebb óceán
alacsony légnyomás

a hideg levegő
leszáll

a meleg
levegő
felszáll

melegebb szárazföld
alacsony légnyomás

hidegebb óceán
magas légnyomás

a meleg levegő
felszáll

a hideg
levegő
leszáll

csapadékképződés

Monszun
Évszakonként legalább 120°-os irányváltozást mutató szél.
 A nyári monszun mindig a tenger/óceán felől fúj és csapadékot szállít.
 A téli monszun mindig a szárazföld felől fúj és száraz időt eredményez.

téli
trópusi monszun

nyári

mérsékelt övezeti
monszun

passzátszél
hőmérsékleti
egyenlítő

téli
trópusi monszun

nyári

mérsékelt övezeti
monszun

passzátszél
hőmérsékleti
egyenlítő

3.19. A monszunszelek iránya júliusban 3.20. A monszunszelek iránya januárban
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Futóáramlások

a troposzféra felső határa

tr
op

os
zf

ér
a

sz
tr

at
os

zf
ér

a szubtrópusi
futóáramlás

300–500 km/hsarki
futóáramlás

Északi-sark

A AM M

é. sz. 60° é. sz. 30° Egyenlítő
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Hőmérsékleti (termikus) egyenlítő
  A Föld legmagasabb hőmérsékletű pontjait összekötő görbe.
  A hőmérsékleti egyenlítő mentén alacsony légnyomású övezet alakul ki.

A LEVEGŐBUROK FÖLDRAJZA 57

3.21. A trópusi monszun júniusban

Trópusi monszun (június 21.)
Északi félgömb:
  Nyári monszun: a délkeleti passzát, átlépve a föld-

rajzi Egyenlítőt, a Coriolis-erő miatt délnyugati nyá-
ri monszunként folytatja útját.

Déli félgömb:
  Téli monszun: a déli félgömb téli monszunszele 

megegyezik az adott félteke passzátszelével, tehát ez 
a délkeleti téli monszun.

Trópusi monszun (december 21.)
Északi félgömb:
  Téli monszun: Az északi félgömb téli monszunszele 

megegyezik az adott félteke passzátszelével, tehát ez 
az északkeleti téli monszun.

Déli félgömb:
  Nyári monszun: az északkeleti passzát, átlépve a 

földrajzi Egyenlítőt, a Coriolis-erő miatt északnyu-
gati nyári monszunként folytatja útját.

június 21. 

nyár

tél

É

D

é. sz. 30°

d. sz. 30°

M

M

A
északkeleti passzátszél

délkeleti passzátszél

délnyugati nyári monszun

hőmérsékleti egyenlítő

3.22. A trópusi monszun decemberben

december 21. 

tél

nyár

É

D

é. sz. 30°

d. sz. 30°

M

M

A

északkeleti 
passzátszél

délkeleti 
passzátszél

északnyugati 
nyári monszun hőmérsékleti egyenlítő
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3.23. A főn (bukószél) kialakulása

3.24. A tengeri és parti (szárazföldi) szél kialakulása

A

A

M

M

nappal

tengeri szél

erősebb 
felmelegedés

éjszaka

szárazföldi szél

A

A

M

M

erősebb 
lehűlés

éjszaka erősebb
kisugárzás

A

MM

hegyi szél

nappal erősebb
felmelegedés

M

AA

völgyi szél

főn (bukószél)

–10 °C

-4 °C

2 °C

8 °C

–10 °C

0 °C

10 °C

20 °C

felszálló
 lé

gá
ra

m
lat

3.25. A hegyi és völgyi szél kialakulása 

A LEVEGŐBUROK FÖLDRAJZA58

Veszélyes szelek

  Tornádó:
Jelentős hőmérséklet-különbségek hatására kialakuló, nagy sebességű, pusztító erejű mérsékelt övezeti forgószél. Leg gyak-
rabban Észak-Amerika belső síkságain alakul ki a különböző hőmérsékletű légtömegek találkozása következtében, de 
Magyarországon is többször megfi gyeltek már kisebb tornádókat.

Helyi szelek
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4.2. Hőmérséklet-változások a levegőben

A LEVEGŐBUROK FÖLDRAJZA 5959

4.1. táblázat: A tényleges és a viszonylagos páratartalom

4.1. Telítettségi görbe

4.2. táblázat: Adott hőmérsékletű levegő legnagyobb vízgőztartalma

Telítettség
Az a vízgőzmennyiség, amit 
a levegő maximálisan képes 
befogadni. 

A telítettség hőmérsékletfüggő:
minél melegebb a levegő, annál 
több vízgőzt képes befogadni.

A telítettség (100%-os relatív pára-
tartalom) elérése:
  párolgással (vízgőzfelvétel)
  lehűléssel

A telítettségi görbén látszik:
ha a 40 °C-os, 18% relatív páratar-
talmú levegő 10 °C-ra lehűl, eléri 
a telítettséget, a 100% relatív pára-
tartalmat.

Harmatpont 
(telítettségi hőmérséklet)
Az a hőmérséklet, ahol a levegő telí-
tetté válik (relatív páratartalma 100% 
lesz), és megindul a kicsapódás.

Kicsapódás/lecsapódás
Az a folyamat, amikor a vízgőzből 
folyékony vagy szilárd halmazálla-
potú víz lesz.

Hőmérséklet 
(°C) –25 –15 –10 –5 0 5 10 15 20 25 30 35

Vízgőztarta-
lom (g/m3) 0,7 1,4 2,3 3,3 4,8 6,8 9,4 12,8 17,3 23,1 30,4 39,6

g/m3
40

30

20

10

0  −20 −10              0              10            20            30           40 °C

1,4 2,3 3,3 4,8 6,8
9,4

12,8
17,3

23,1

30,4

39,6

Páratartalom/vízgőztartalom

Hőmérséklet-változások a levegőben

9 °C

19 °C
–1 °C/100 m

–0,5 °C/100 m +1 °C/100 m

–5 °C
3000 m

harmatpont
(100% páratartalom)

száraz

száraz

nedve
s

Tényleges/abszolút páratartalom Viszonylagos/relatív páratartalom

Meghatározása Azt fejezi ki, hogy mennyi vízgőz 
van a levegőben.

Azt adja meg, hogy mennyi 
a levegőben lévő vízgőz aránya 

a telítettséghez (100%-hoz) képest. 

Miben adjuk meg? g/m3 %

Páratartalom, csapadék4.
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4.3. táblázat: Hőmérséklet-változások a levegőben

4.3. A páratartalom változása az emelkedő és süllyedő levegőben

A páratartalom változása a levegőben

Levegő A változás mértéke A változás iránya

Álló levegő 0,5 °C/ 100 m
fölfelé: csökken

lefelé: nő

Felszálló 
levegő

Harmatpont 
előtt 1 °C/100 m csökken

Harmatpont 
után 0,5 °C/100 m csökken

Leszálló levegő 1 °C/100 m nő

relatív páratartalom:
nő (a hűlés miatt)

abszolút páratartalom:
nem változik

harmatpont

relatív páratartalom: nem változik 
(100%)

abszolút páratartalom: csökken 
(a kicsapódás miatt)

abszolút páratartalom: a legkisebb
relatív páratartalom: 100%

abszolút páratartalom: nem változik

relatív páratartalom: csökken 
(a melegedés miatt)
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Számítási feladatok

  1. Relatív páratartalom kiszámítása
Egy 20 °C-os levegőnek 8,3 g/m³ az abszolút páratartalma. 
Mennyi a relatív páratartalma?

Megoldás:
1. A telítettségi táblázatból leolvasható, hogy a 20 °C-os levegőnek a maximális páratartalma 17,3 g/m3, tehát ha ennyi 
vízgőzt tartalmaz, akkor 100% a relatív páratartalma.

2. Aránypár felírása:
17,3 g/m3  100%
8,3 g/m3   x%
x = (100% . 8,3 g/m3) : 17,3 g/m3 = 47,98% a relatív páratartalma.
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  2. Abszolút páratartalom kiszámítása
Egy –10 °C-os levegőnek 67% a relatív páratartalma. 
Mennyi az abszolút páratartalma?

Megoldás:
1. A telítettségi táblázatból leolvasható, hogy a –10 °C-os levegőnek a maximális páratartalma 2,3 g/m3, tehát ha ennyi 
vízgőzt tartalmaz, akkor 100% a relatív páratartalma.

2. Aránypár felírása:
2,3 g/m3   100%
x g/m3   67%
x = (2,3 g/m3 . 67%) : 100% = 1,54 g/m³ az abszolút páratartalma.

  3. Hegyen átkelő levegő hőmérsékletének és páratartalmának kiszámítása
Egy 4000 méter magas hegy lábához 500 méter tengerszint feletti magasságban egy 15 °C hőmérsékletű, 9,4 g/m3 abszolút 
páratartalmú légtömeg érkezik. A hegy felemelkedésre készteti a levegőt, amely a hegy túloldalán leszáll, egészen a tenger 
szintjéig (0 méter tszf. magasság) ereszkedik. 

a) Mennyi a hegy lábához érkező, 15 °C-os levegő relatív vízgőztartalma?

Megoldás:
1. A telítettségi táblázatból leolvasható, hogy a 15 °C-os levegőnek a maximális páratartalma 12,8 g/m3, tehát ha ennyi vízgőzt 
tartalmaz, akkor 100% a relatív páratartalma.

2. Aránypár felírása:
12,8 g/m³  100%
9,4 g/m³   x%
x = (100%. 9,4 g/m3) : 12,8 g/m3 = 73,44% a relatív páratartalma.

b) Hány méter magasan éri el a levegő a harmatpontot / indul meg a felhőképződés?

Megoldás:
1. A telítettségi táblázatból leolvasható, hogy hány °C-os az a levegő, amely maximálisan 9,4 g/m³ vízgőzt képes befogadni: 
10 °C a harmatpontja.

2. Mivel 15 °C-os volt a levegő a hegy lábánál, ezért:
15 °C – 10 °C = 5 °C-ot kell hűlnie a harmatpontig.

3. Mivel tudjuk, hogy az emelkedő levegő a harmatpont eléréséig 100 méterenként 1 °C-kal hűl, a 10 °C-ot 5 . 100 m = 500 méter 
emelkedés után éri el.

4. Mivel 500 méterről indult, ezért 500 m + 500 m = 1000 méteren éri el a harmatpontot.

c) Mekkora lesz a levegő hőmérséklete a hegy csúcsán?

Megoldás:
1. Az előző kérdésnél kiszámoltuk, hogy a levegő 1000 méteren éri el a harmatpontját, és ekkor 10 °C-os.

2. A hegy 4000 méter magas, tehát még 3000 métert kell emelkednie a levegőnek a hegy csúcsáig. A harmatpont elérése után 
100 méterenként 0,5 °C-kal csökken a hőmérséklete, tehát 3000 méter emelkedés alatt:
30 °C . 0,5 °C = 15 °C-kal csökken a hőmérséklete.

3. Mivel a harmatponton 10 °C-os volt:
10 °C – 15 °C = –5 °C lesz a levegő hőmérséklete a hegy tetején.
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A napsugárzás a felszín közvetítésével 
felmelegíti a levegőt. Az áramló levegő hegységnek ütközik.

Amikor a levegő eléri a harmatpontot, megindul a kicsapódás a kicsapódási magvak 
(pl. por, korom, sókristályok) felületére.

A további emelkedéssel megindul a felhőképződés. A felhő vízcseppekből és jégszemcsékből áll.

A felfelé emelkedő levegő hűlni kezd, 100 méterenként 1 °C-kal.

A levegő felszáll.

A harmatpont elérése után a lehűlés mértéke csökken, (mert a kicsapódás hőtermelő folyamat), 
most már csak 100 méterenként 0,5 °C-kal hűl az emelkedő levegő.

Mivel lefelé haladva emelkedik a hőmérséklet, a lehulló jégszemcsék útjuk közben elolvadnak, és 
eső formájában érkeznek a felszínre.

Ha a felhőben lévő jégszemcsék mérete elég nagy lesz ahhoz, hogy legyőzzék a feláramlást, 
megindul a csapadék hullása.
(nehézségi erő > felhajtóerő)

d) Mekkora lesz a leszálló levegő hőmérséklete a hegy lábánál, a tengerszinten?

Megoldás:
1. Az előző kérdésnél kiszámoltuk, hogy a levegő hőmérséklete a 4000 méter magas hegy tetején –5 °C.

2. Tudjuk, hogy a leszálló levegő hőmérséklete mindvégig 1 °C-kal emelkedik 100 méterenként, tehát:
4000 m : 100 m = 40
40 . 1 °C = 40 °C-ot emelkedik a levegő hőmérséklete a hegy lábáig.
Tehát –5 °C + 40 °C = 35 °C lesz a hőmérséklete a hegy lábánál.

e) Mekkora lesz a leszálló levegő relatív páratartalma a hegy lábánál, a tengerszinten, ha az abszolút páratartalma nem 
változik?

Megoldás:
1. Kiszámoltuk, hogy a hegy csúcsán a levegő hőmérséklete –5 °C. A telítettségi táblázatból leolvasható, hogy a –5 °C-os 
levegőnek a maximális vízgőztartalma (hiszen a hegy tetején telített a levegő) 3,3 g/m3, és lefelé haladva ez nem változik.

2. Kiszámoltuk, hogy a hegy lábánál a levegő 35 °C-os, ahol a maximális páratartalom 39,6 g/m3(táblázat), tehát aránypárral:
39,6 g/m³  100%
3,3 g/m³   x%
x = (100% . 3,3 g/m3) : 39,6 g/m3 = 8,33% a levegő relatív páratartalma a tengerszinten.

A hulló csapadék keletkezése
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 Lehetővé teszi a mezőgazdasági termelést.
 A hótakaró megvédi a fagytól a növényzetet.
 A túl sok csapadék árvizet, belvizet, talajeróziót okoz.
 A túl kevés csapadék aszályt, éhínséget hozhat.

Csapadéktípusok

A csapadék gazdasági jelentősége

Felhőtípusok
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4.4. táblázat: Csapadéktípusok 

4.5. táblázat: Felhőfajták
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TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDRAJZI TÉRBEN64

5. Levegőszennyezés, éghajlatváltozás

A légszennyezés forrásai

A levegőburkot károsító fontosabb anyagok

Természetes források Mesterséges (emberi) források

 vulkánkitörések 
 vulkáni utóműködések
 vadon élő kérődzők

  ipari üzemek
  hőerőművek
  közlekedés
  fűtés
  bányászat
  szarvasmarha-tenyésztés
  rizstermesztés
  hulladéklerakók

5.1. táblázat: A légszennyezés forrásai

5.2. táblázat: A levegőburkot károsító anyagok

Szennyező anyag Keletkezése Fő forrásai Hatása

Szén-dioxid (CO2) széntartalmú anyagok 
égetése

 hőerőművek
 közlekedés
 ipari üzemek

üvegházhatás fokozódása

Szén-monoxid (CO) széntartalmú anyagok 
tökéletlen égése

 közlekedés egészségkárosítás: gátolja 
az oxigén szállítását 
a vérben

Kén-dioxid (SO2) a szén és a kőolaj égetésével  fűtés
 hőerőművek

a légköri vízzel kénsavat 
képez, ami savas ülepedést 
eredményez

Nitrogén-oxidok, 
főleg nitrogén-dioxid (NO2)

magas hőmérsékletű égés-
kor a légköri nitrogénből 
keletkeznek

 közlekedés
 hőerőművek
 ipari üzemek

a légköri vízzel salétrom-
savat képez, ami savas 
ülepedést eredményez

Ózon (O3) a légkörben lévő nitrogén-
oxidokból napsugárzás 
hatására

 közlekedés
 hőerőművek
 ipari üzemek

egészségkárosítás: 
nyálkahártya-irritáció, fejfájás,
légúti betegségek

Freonok (klór- és fl uor-
tartalmú szénhidrogének)

ipari üzemekben állították 
elő

régebben:
 hűtőgépek
  légkondicionáló beren-

dezések
 szórópalackok

bontják a sztratoszferikus 
ózont (ózonritkulás)

Metán (CH4) széntartalmú anyagok 
oxigénmentes lebontása

 bányászat
 szarvasmarha-tenyésztés
 rizstermesztés
 hulladéklerakók

üvegházhatás fokozódása

Füst, korom égetéskor, ipari eljárások 
során

 ipari üzemek
 hőerőművek
 közlekedés

egészségkárosítás:
légúti betegségek
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5.3. táblázat: A légkörrel összefüggő globális problémák

A levegőszennyezéssel összefüggő globális problémák

A levegőszennyezés folyamata

Globális probléma Oka Következménye

Üvegházhatás fokozódása üvegházhatású gázok kibocsátása:
 szén-dioxid (CO2)
 metán (CH4)
 dinitrogén-oxid (N2O)

 globális felmelegedés
  globális éghajlatváltozás 

(klímaváltozás)
 olvadó jég
 emelkedő tengerszint

Savas ülepedés / 
savas csapadék

a légkörbe került
 kén-dioxid, illetve a
  nitrogén-dioxid a légkör víztar-

talmával
 kénsavat, illetve
 salétromsavat képez

 károsítja a növényeket
 elsavanyítja a talajt
 a tavak vizét savanyítja
  oldja, pusztítja a mészkőből 

készült műemlékeket
 gyorsítja a fémek korrózióját

Ózonréteg elvékonyodása 
(ózonritkulás)

  klór- és � uortartalmú szén hid-
ro gé nek (freonok)

  elsősorban a klóratomok bont-
ják a sztratoszférában az ózont

  több káros UV sugárzás érkezik 
a Földre, ami károsítja az élő lé-
nye ket (pl. leégés, bőrrák)

Szmog (füstköd)    fűtés, ipari üzemek korom-, 
kén-dioxid-, szén-monoxid- 
kibocsátása
(London-típusú szmog)

  a közlekedés nitrogén-oxid-, 
ózon-, szén-monoxid-kibocsátása 
(Los Angeles-típusú szmog)

  egészségkárosító hatás (főként 
légzőszervi megbetegedések)

Radioaktív szennyeződés   atomerőmű-balesetek 
(pl. Csernobil, Fukusima)

  egészségkárosító hatás 
(pl. daganatos betegségek)

Transzmisszió:
A levegőbe került szennyező 

anyagokat a légáramlatok távoli 
területekre szállítják.

Immisszió:
A légszennyező anyagok 
visszajutása a felszínre, 

a felszínközeli légrétegbe (ülepedés).

Emisszió:
A légszennyező anyagok 
kibocsátása a légkörbe.

A LEVEGŐBUROK FÖLDRAJZA 65
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66

Bevezetés1.
A VÍZBUROK FÖLDRAJZAV.

 világtenger (óceánok és tengerek)
 felszíni vizek (folyó- és állóvizek)
 felszín alatti vizek (pl. talajvíz, artézi víz, résvíz)
 jég (jégtakarók, gleccserek, tengeri jég)

A Föld vízkészlete

1.1. A Föld teljes vízkészletének (kb. 1,4 milliárd km3) és édesvízkészletének megoszlása

A vízburok (hidroszféra) részei

A víz körforgása

édesvíz 2,5%

óceánok
96,5%

A Föld teljes
vízkészlete

felszíni és egyéb
édesvizek 1,2%

felszín alatti
vizek

30,1%

gleccserek
és

jégtakarók
68,7%

édesvíz

tavak
20,9%

felszíni vizek és
egyéb édesvizek

egyéb sós
víz 0,9%

talajban
fagyott

állapotú víz
69,0%

talaj-
nedvesség
3,8%

mocsarak,
lápok
2,6%

folyók
0,49%

élőlények
0,26%

légkör
3,0%

3

felszín alatti víz

talaj-
nedvesség

lefolyás
(felszínen)

visszafolyás
(felszíni + felszín alatti)

40

lefolyás
(felszín alatt)

csapadék

csapadék
385

425

40

111

71

párolgás

párolgás + párologtatás
 (felszín)       (élőlények)

Nap

1.2. A víz körforgása (ezer km /év)
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67A VÍZBUROK FÖLDRAJZA

 Szárazföldi talapzat (self):
A kontinensek körül elhelyezkedő, szárazföldi 
kéreggel rendelkező, kis vízmélységű 
(legfeljebb 200 m) tenger alatti terület.

 Kontinentális lejtő:
A szárazföldi talapzatot a mélytengeri síksággal 
összekötő meredek, szárazföldi kéregből álló 
tenger alatti terület (a földrészek víz alatti pe-
reme).

1.3. A földfelszín különböző magasságú területeinek 
százalékos megoszlása (ún. hipszografikus görbe)

A Föld vízháztartása

A Föld vízháztartása egyensúlyban van:
P = CS

CS: csapadék
   P: párolgás
   L: lefolyás

Az óceánok vízháztartása

Bevétel Kiadás

         CS + L           =            P

A szárazföldek vízháztartása

Bevétel Kiadás

           CS               =           P + L

A vízfelszín alatti területek magassági szintjei
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68 A VÍZBUROK FÖLDRAJZA

Óceánok, tengerek2.
Az óceánok és tengerek összehasonlítása

2.1. táblázat: Az óceánok és a tengerek összehasonlítása

A tengervíz fizikai-kémiai tulajdonságai

2.2. táblázat: A tengervíz fizikai-kémiai tulajdonságai  

Óceánok Tengerek

Jellemzők   nagy kiterjedés (több 
mint tízmillió km2)

  nagy mélység (átlagosan 
3900 m)

 önálló medence
 önálló áramlásrendszer
  viszonylag állandó sótar-

talom (átlagosan 35‰)

  kisebb kiterjedés 
(átlagosan egymillió km2)

 kisebb mélység
 nem mindig van önálló medence
 nem mindig van önálló áramlásrendszer
 változó sótartalom (1–41‰)

Típusok Peremtengerek
Az óceánokhoz széles 
kapukkal csatlakoznak, 
szigetek, félszigetek 
választják el tőlük.

Beltengerek
Az óceánokhoz keskeny 
kapukkal csatlakoznak, 
tengerszorosok választják 
el tőlük.

Példák 5 óceán van Földünkön:
Csendes-, Atlanti-, Indiai-, 
Déli-, Jeges-óceán

Pl. Északi-tenger, 
Kelet-kínai-tenger, 
Karib (Antilla)-tenger 

Pl. Földközi-tenger,
Balti-tenger, 
Vörös-tenger

Hőmérséklet    Mivel a víznek nagyobb a fajhője*, lassabban melegszik fel 
és lassabban hűl le, mint a szárazföld, tehát a tengervíznek 
nagy a hőtároló képessége.

  Az óceánok, tengerek télen fűtik, nyáron hűtik a kontinensek 
partvidékét, ezáltal kiegyenlített éghajlatot eredményeznek.

Sótartalom  A sótartalmat növeli: a párolgás
 A sótartalmat csökkenti: a csapadék, a lefolyás (a hozzáfolyás)
 A legsósabb tenger: Vörös-tenger (41‰) 
 A legkevésbé sós tenger: Balti-tenger (1‰)

Fagyáspont   A sótartalom csökkenti a fagyáspontot, ezért a tengervíz 
átlagosan –2 °C-on fagy meg.

* Fajhő (fajlagos hőkapacitás)
Az a hőmennyiség, ami egységnyi tömegű 
anyag hőmérsékletét 1 °C-kal megemeli.
Mértékegysége: J / kg ∙ °C.
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A VÍZBUROK FÖLDRAJZA 69

Az óceánok sótartalmának változása Földünkön

A sós víz és az édesvíz összehasonlítása

Hullámzás

Sós víz Édesvíz

Sótartalom magasabb alacsonyabb

Sóösszetétel főleg kloridok (89%) főleg karbonátok (61%)

Sűrűség nagyobb kisebb

Felhajtóerő nagyobb kisebb

Fagyáspont alacsonyabb (átlagosan –2 °C) magasabb (0 °C)

Elhelyezkedés óceánok, tengerek, sós tavak, 
sós felszín alatti vizek

vízfolyások, édesvizű tavak, 
felszín alatti vizek többsége

Északi-sark Egyenlítő Déli-sark

90° 60° 30° 0° 30° 60° 90°

32‰

37,5‰ 37,5‰

35‰

32‰

hullámhegy 

hullámvölgy

hullámhossz

hullámmagasság

hullámhegy 

Hullámzás

Oka a két eltérő sűrűségű anyag (a víz és a levegő) találkozási határán, 
a levegő légnyomáskülönbségei és az emiatt kialakuló szél kelti 
a hullámmozgást

A mozgás jellege emelkedés (hullámhegy) és süllyedés (hullámvölgy)

A vízrészecskék mozgása körpályán mozognak

A hullám haladása az előrehaladó mozgás csak látszólagos

Sekély vizű, lapos partoknál hullámmorajlás (a vízrészecskék mozgásával keltett körpályák 
a tengerfenékbe ütközve összeomlanak)

Mély vizű, meredek partoknál hullámtörés (a vízrészecskék mozgásával keltett körpályák a szikláknak 
ütközve széttörnek)

2.2. A hullám részei

2.4. táblázat: A hullámzás jellemzői

2.1. A sótartalom változása az Egyenlítő és a sarkok között

2.3. táblázat: A sós víz és az édesvíz összehasonlítása
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Tengerjárás/árapályjelenség

Föld

Hold

magas dagályalacsony dagály

a Hold 
tömegvonzása

centrifugális
erő

2.3. A tengerjárás magyarázata

2.5. táblázat: A dagály jellemzői

2.6. táblázat: Különleges dagályok

2.4. A szökőár és a vakár kialakulása 

Dagály

Jelentése a tenger szintjének emelkedése

Időtartama kb. 6 óra

Gyakorisága naponta kétszer

Átlagos magassága kb. 60-70 cm

Legnagyobb magassága összeszűkülő tengeröblökben (pl. Fundy-öböl – kb. 16–21,6 m)

Helye egyszerre két helyen (a Föld Hold felőli és az átellenes oldalán)

Kialakulásának oka a Föld, a Hold és a Nap égitestek kölcsönös tömegvonzása 
(gravitációja)
 A Föld Hold felőli oldalán: a Hold tömegvonzása
 a Föld Holddal ellentétes oldalán: a centrifugális erő hat
  A kialakult dagálymagasságot módosítja a Föld-Hold-kerin-

gési rendszerre kölcsönösen ható Napunk tömegvonzása

Haladása dagályhullám

Haladásának oka a Föld tengely körüli forgása

Haladásának iránya K–NY-i

Név Oka Jellemzője
Vihardagály part felé fújó viharos 

szelek
magasabb, 

pusztító dagály

Szökőár újholdkor és telihold-
kor a Nap  és a Hold 

árkeltő ereje 
összeadódik

magasabb 
dagály

Vakár első és utolsó 
negyedkor a Nap 

lerontja a Hold 
árkeltő erejét

alacsonyabb 
dagály

a Nap tömegvonzása a Hold tömegvonzása

SZÖKŐÁR VAKÁR

első
negyed

első
negyed

teliholdtelihold

újholdújhold

utolsó
negyed
utolsó

negyed

NAP NAP
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Tengeráramlások

2.5. A tengeráramlások kialakulása

2.6. Az általános légkörzés és az óceáni vízkörzés rendszerének kapcsolata

2.7. táblázat: A tengeráramlások jellemzői

Tengeráramlások

Hajtóerejük   az általános légkörzés szelei:
(passzátszelek, nyugatias szelek, sarki 
szelek)

  a tengervíz területenként eltérő 
hőmérsékleti viszonyai

 a tengervíz sótartalmának különbségei

Irányukat módosító 
tényezők

 kontinensek
 Coriolis-erő

Típusaik   meleg áramlások: az Egyenlítőtől a 
sarkok felé haladnak

  hideg áramlások: a sarkoktól az 
Egyenlítő felé haladnak

Éghajlat-módosító 
hatásuk

 meleg áramlások: fűtik a partvidéket*
 hideg áramlások: hűtik a partvidéket**

Ráktérítő

Egyenlítő

Baktérítő

északkeleti sarki szél

nyugatias szél

északkeleti passzátszél

délkeleti passzátszél

nyugatias szél

meleg tengeráramlás
hideg tengeráramlás

kontinens kontinens

   *  Meleg áramlások: pozitív hőmérsékleti anomáliát
okoznak – az évi középhőmérséklet magasabb, mint 
az adott szélességi kör átlaga.

 **  Hideg áramlások: negatív hőmérsékleti anomáliát okoznak – 
az évi középhőmérséklet alacsonyabb, mint 
az adott szélességi kör átlaga.

1
11

1

2
333

4

4 4
4

45

5
5

5

5
5 5

22

meleg
tengeráramlás

hideg
tengeráramlás

tartósan
egyirányú szelek

a,  b Az északkeleti és a délkeleti passzátszél 
az Egyenlítővel párhuzamosan nyugat 
felé hajtja a vizet (Észak-egyenlítői- és 
Dél-egyenlítői-áramlás). Az óceánt nyugat-
ról határoló szárazföld partjának ütközve 
mindkét áramlás kettéválik.

c  Egyik részük az Egyenlítő mentén vissza-
áramlik (Egyenlítői-ellenáramlás).

d  Másik részük mindkét félgömbön a nyugati-
as szelek övében, a magasabb szélességek felé 
folytatja útját.

e  Átszelik az óceánt, és a kelet felől határoló 
kontinensnek ütközve újból kettéválnak. 
Részben visszaáramlanak az Egyenlítő felé, 
részben pedig a sarkvidékek felé térülnek el.
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Felszíni és felszín alatti vizek3.
A tavak keletkezése

A tavak pusztulása

3.1. táblázat: A tómedencék keletkezési típusai

3.2. táblázat: A tavak csoportosítása a medencéjüket kialakító erők szerint

Kimélyítéssel keletkezett tavak Elgátolással keletkezett tavak Maradványtavak

Tótípus Példa Tótípus Példa Tótípus Példa

Tektonikus erede tű 
tó = vetődéses 
ároktó

Bajkál-tó
Tanganyika-tó
Balaton 
Velencei-tó

Morotvató = folyó  -
kanyarulatok lefűző -
désével vagy levágá-
sával elgátolt holtág

Szelidi-tó Maradványtó 
(tenger vissza-
húzódásával)

Kaszpi-tenger 

Jégtakaró által vájt 
medencében

Kanadai- és 
Finn-tóvidék
Nagy-tavak

Jégtakaró morénája 
által elgátolt tavak
= � ordos végmoré-
na tavak

Mecklenburgi-, 
Mazuri-tóvidék

Gleccser által 
vájt medencében

Boden-tó Gleccser morénája 
által elgátolt tavak

Garda-tó 
Zürichi-tó

Tengerszem 
(kárfülkében)

Poprádi-tó Krátertó Szent Anna-tó

Szélvájta 
medencében

szegedi Fehér-tó Kalderató Kráter-tó 
(Crater Lake, 
Oregon, USA)

Mesterséges bánya-
tavak

Feneketlen-tó, 
délegyházi tavak

Mesterséges víz-
tározók

Tisza-tó, 
Nasszer-tó

Poljetó – karsztos tó Ohridi-tó, 
Preszpa-tó

Lecsapolódás
  a tó vizét levezető 

folyó mélyebbre 
vágódik

Kiszáradás
  az éghajlat szárazodásával

(párolgás > vízutánpótlás)
  a tavat tápláló folyók elvezetésével, 

vizük elöntözésével (pl. Aral-tó)

A tavak pusztulásának okai
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Belső erők által kialakított tavak Külső erők által kialakított tavak

Tektonikus eredetű tavak = vetődéses ároktavak Jégtakaró által kialakított tavak

Krátertavak Gleccser által kialakított tavak

Kalderatavak Szél által kialakított tavak

Morotvatavak

Karsztos tavak

Mesterséges (ember által kialakított) tavak

Feltöltődés
 vízfolyások hordalékával
 szél által szállított hordalékkal
  túlszaporodó növényzet által 

(eutrofi záció)
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A tavak feltöltődésének szakaszai

Mocsár
vízfelület < növényzet

Fertő
vízfelület > növényzet

Tó
nyílt vízfelület

Láp
növényzettel 

teljesen fedett

Az emberi tevékenység hatása a tavakra

A folyóvizek jellemzői

3.1. A vízgyűjtő terület vízhálózata

Keletkezésükre
  mesterséges tavak

(pl. bányató, víztározó, 
halastó, mesterséges 
morotva)

Pusztulásukra
  tápláló folyók elvezetése, 

elöntözése – kiszáradás 
(pl. Aral-tó, Csád-tó)

  szennyvizek tavakba 
juttatása (eutrofi záció)

Hasznosításuk
 üdülés, turizmus
 vízi sportok
 hajózás
 halászat
  ipari nyersanyagforrás 

(pl. nád, só)

Vízállás
A folyó vízszintjének ma-
gassága egy kijelölt nulla-
ponthoz képest.

Típusai:

Vízjárás
A folyó vízállásának és 
vízhozamának szabálysze-
rű, évszakos változása.

Típusai:

Vízhozam
A meder keresztmetszetén egy 
másodperc alatt átáramló víz 
mennyisége.

Mértékegysége: m3/s.

Függ:

torkolat

forrás

Vízválasztó: a vízgyűjtő terület
szélének legmagasabb pontjait
összekötő vonal

Vízgyűjtő terület: a földfelszínnek az a része,
amelyről a vízfolyás a felszíni és felszín alatti
vizeket összegyűjti és levezeti

főfolyó

m
ell

ék
fo

lyó

a folyó 
sebességétől

a folyó 
keresztmetszetétől

az éghajlattól 
(csapadék, párolgás)

kisvíz középvíz nagyvíz*
egyenletes 

pl. egyenlítői,
óceáni éghajlat

ingadozó
pl. szavanna, 

száraz kontinentális 
éghajlat

* A medréből kilépő nagyvizet árvíznek nevezzük.
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Számítási feladat

 Folyó vízhozamának kiszámítása

1. A 3.2. a) ábrán látható, téglalap keresztmetszetű folyó mélysége 3 méter, szélessége 10 méter, sebessége 1 m/s. 
Mekkora a folyó vízhozama?

Megoldás:
1. A folyó keresztmetszete: 
Ttéglalap = a . b = 3 m . 10 m = 30 m2

2. A folyó vízhozama: keresztmetszet . sebesség:
30 m2 . 1 m/s = 30 m3/s a folyó vízhozama.

2. A 3.2. b) ábrán látható, téglalap keresztmetszetű folyó mélysége 9 méter, szélessége 10 méter, sebessége 2 m/s. 
Mekkora a folyó vízhozama?

Megoldás:
1. A folyó keresztmetszete: 
9 m . 10 m = 90 m2

2. A folyó vízhozama: keresztmetszet . sebesség:
90 m2 . 2 m/s = 180 m3/s a folyó vízhozama.

A felszín alatti vizek típusai

3.2. A folyó vízhozamának kiszámítása

3.3. A talajnedvesség és a talajvíz keletkezése

beszivárgás

csapadék

talajvíz

talajnedvesség

talajvízszint

te
lít

et
le

n 
zó

na
te

lít
et

t z
ón

a

Talajnedvesség
A talajszemcséket hártya szerűen körülvevő, a talajvízszint 
fölött elhelyezkedő felszín alatti víz.

Talajvíz
A talajvízszint alatt elhe lyezkedő, a tala jszem   csék közti 
hézagokat teljesen kitöltő víz. Ha a felszínre emelkedik, 
belvíznek nevezzük.

a) b)
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Víztartó kőzet
Tárolja és mozgásában segíti a felszín alatti vizeket.

Pl. mészkő, homokkő, kavics.

Vízfogó kőzet
Lassítja, nehezíti a felszín alatti vizek mozgását.

Pl. agyag, márga.

3.3. táblázat: A felszín alatti vizek egyéb típusai

3.4. A felszín alatti vizek keletkezése, kapcsolatai és mozgása

3.4. táblázat: A felszíni és felszín alatti vizek kapcsolata

Artézi víz A nagy mélységben elhelyezkedő víz a természetes rétegnyomás hatására a felszínre 
emelkedik.

Hévíz (termálvíz) A felszín évi középhőmérsékleténél melegebb víz. Magyarországon a 30 °C-nál melegebb 
vizeket tekintik hévíznek a szakemberek. Minél mélyebbről érkezik a víz a felszínre, általában 
annál melegebb.*

Ásványvíz A literenként legalább 1 gramm ásványi anyagot tartalmazó, védett víztartó rétegből származó 
felszín alatti víz.

Gyógyvíz Gyógyhatású felszín alatti víz.

Résvíz A kőzetek repedéseit, réseit, járatait kitöltő víz.

Karsztvíz A résvíz leggyakoribb, legismertebb típusa, amely a karbonátos kőzetek (pl. mészkő) repedé-
seit tölti ki.

*  A hévizek hőmérséklete a Föld belső hőjétől magas. Minél magasabb egy területen a geotermikus gradiens értéke, annál 
gazdagabb a terület hévizekben, és annál melegebbek a hévizei. Magyaror szá gon a geotermikus gradiens értéke 4–6 °C 100 méter-
enként (a világátlag 3 °C / 100 m), ezért gazdag hazánk hévizekben.

A felszín alatti vizek kialakulása és mozgása

A felszíni és felszín alatti vizek kapcsolata

évek

víztartó

megcsapolódási területutánpótlódási terület

termelő
kút

vízfogó agyagréteg

napok
éve

k

évszázadok

évezredek

mocsár

(magasabban fekvő terület) (alacsonyabban fekvő terület)

A felszín alatti vizek

keletkezése felszínre bukkanása

 csapadék beszivárgása
 felszíni vizek beszivárgása
  felszíni vizek elnyelődése 

(pl. karsztos területeken)

 források (természetes)
  kutak (mesterséges)

pl. artézi kút – a réteg nyo-
más miatt tör a felszínre a víz 
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A vizek gazdasági jelentősége, környezeti problémák4.
A vízgazdálkodás

Vízellátás

Folyószabályozás

Árvízvédelem

 Vízgazdálkodás
A természet vízháztartásának és a társadalom víz-
szükségletének összehangolása tervszerű tevékeny-
séggel.

A vízgazdálkodás feladatai
 a vízkészletekkel való hosszú távú gazdálkodás
 kommunális vízellátás (ivóvíz)
 az ipar vízigényének kielégítése (ipari víz)
 a mezőgazdaság vízigényének kielégítése (öntözővíz)
 szennyvízkezelés
 folyószabályozás
 árvízvédelem
 belvízvédelem (belvízelvezető csatornákkal)
 a vízi közlekedés biztosítása
 a vízenergia hasznosítása

4.2. táblázat: Az ivóvíz és az ipari víz kinyerésének lehetőségei

4.1. táblázat: A folyószabályozás célja és eszközei

4.1. Védekezés az árvizek ellen 

Ivóvíz Ipari víz

 artézi kutak
 csápos kutak
 karsztforrások

 folyókból közvetlenül (szűrve)
 tavakból közvetlenül (szűrve)

árvízvédelmi
töltés (gát)

árvízvédelmi
töltés (gát)

nyári gát nyári gátfolyómeder belvíz keletkezésének
helye

mentesített ártérmente-
sített
ártér

hullámtér

ÁRTÉR

árvízszint

árvíz idején

Célja Eszközei

  az árvizek levonulásának 
gyorsítása

  a folyóparti települések védelme 
az árvizek ellen

 a hajózás feltételeinek javítása

 a folyókanyarulatok levágása

a folyó hosszának rövidítése

a folyó esésének növelése

 árvízvédelmi gátak építése
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A vízenergia hasznosításának lehetőségei

4.3. táblázat: A vízenergia hasznosításának lehetőségei

tároló

szivattyú

csápcsáp

fogyasztó

folyó

víz 

víz 

talajvíz

kerekes kút
(ásott kút)

artézi kút
(fúrt kút)

artézi víz

4.2. A folyók mentén épített csápos kutak
a folyómedreket övező, természetes szűrőként 
működő homok- és kavicsrétegek által 
megtisztított vizet hoznak a felszínre                         

4.3. Az ásott kutak a felszín közeli talajvizet, a fúrt kutak a mélyebben 
elhelyezkedő artézi vizet hozzák a felszínre. Mivel hazánkban a talajvíz 
a műtrágyázás miatt a legtöbb helyen elnitrátosodott, az ásott kutak 
vize ma már nem iható                                                                                                 

Vízerőművek  főként nagy esésű folyókon (pl. Norvégia, Svédország)
 kis esésű folyókon duzzasztással, víztározó építésével

(pl. Duna, Tisza)

Árapályerőművek  folyótorkolatokban, ahol nagy a dagály és apály szintkülönbsége
(pl. Rance folyó – St. Malo)

A víztározók

4.4. táblázat: A víztározók előnyei és hátrányai

Előnyei Hátrányai

 duzzasztással vízenergia-termelés

iparfejlesztés, a villamosenergia-ellátás 
bővítése

 egyenletesebb vízjárás

az árvízveszély csökken
a hajózás biztonságosabb
az öntözés kiszámíthatóbb

 a halászat lehetőségei bővülnek

 környezetátalakítás, környezetrombolás
  élőhelyek megszűnése, az élővilág 

pusztulása
  a terület vízháztartásának átalakulása 

(talajvízszint-változás, intenzívebb 
párolgás) 

  hordalék lerakódása miatt kotrás 
szükséges

A vízi szállítás
Két fő típusa: tengeri és belvízi (folyókon, tavakon) hajózás

4.5. táblázat: A vízi szállítás előnyei és hátrányai

Előnyök Hátrányok

 viszonylag olcsó
 nagy tömegű áru szállítására alkalmas

 lassú
 átrakodás szükséges
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Az idegenforgalom lehetőségei a vízpartokon

Vízszennyező források

Szennyvíztisztítás

Közműolló

A világtenger gazdasági jelentősége

  fürdőzés, strandolás (tengerparton, tavak és folyók 
partján)

 vízi sportok (vitorlázás, szörfözés, kajak-kenu stb.)
 horgászat
 sétahajózás
 ökoturizmus
 gyógyturizmus (gyógyfürdők)

 élelemforrás (halászat)
 takarmányforrás (halfeldolgozás maradékai)
  nyersanyagforrás (konyhasó, kőolaj, földgáz, ércek 

– pl. mangánérc, homok, kavics, édesvíz –  sótalaní-
tással)

  energiaforrás (árapályerőművek, a hullámzás 
energiája)

  Elsődleges közműolló
Az egy kilométer ivó víz-
vezeték-há ló zatra jutó 
szennyvíz-gyűjtőhálózat 
hossza.

  Másodlagos közműolló
A vezetékes ivóvíz hálózatba 
és a csa tor na hálózatba be kö-
tött háztartások arányának 
különbsége.

Óceánok és tengerek szennyezése Felszíni vizek szennyezése Felszín alatti vizek szennyezése

 kőolaj (tankhajók mosása és ka taszt -
rófája)

  kommunális hulladék (folyókkal jut 
a tengerekbe)

  műanyagok (folyókkal jutnak 
a tengerekbe, mikroműanyagokká 
bomlanak)

 i pari szennyvíz (vegyi és hőszeny-
nye zés)

  kommunális szennyvíz (elsősorban 
szerves anyagok)

 műtrágyák foszfáttartalma (tavak 
eutro� zációja)

  műtrágyák nitráttartalma (talajvíz 
nitrátosodása)

  kommunális és ipari szennyvíz 
(talajvíz szennyeződése)

  nem szigetelt hulladéklerakók 
(talajvíz szennyeződése)

Mechanikai
(szűrés, ülepítés)

Biológiai
(baktériumokkal)

Kémiai
(vegyszerekkel, pl. klórozás)

4.6. táblázat: A fontosabb vízszennyező források

4.4. A (másodlagos) közműolló alakulása Magyarországon

10
0

20
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100
(%)

1995 2000 2005 2010 2017

a közüzemi ivóvízhálózatba
bekötött lakások aránya

a közüzemi szennyvízgyűjtő hálózathoz
csatlakoztatott lakások aránya

a közüzemi ivóvízhálózatba

a közüzemi szennyvízgyűjtő hálózathoz

a közüzemi ivóvízhálózatbaa közüzemi ivóvízhálózatba

1.
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A belső és a külső erők összehasonlítása

1.1. táblázat: A belső és a külső erők összehasonlítása 

1.1. A külső erők áttekintése

1. A földfelszín formálódása

A GEOSZFÉRÁK KÖLCSÖNHATÁSAI ÉS A FÖLDRAJZI 
ÖVEZETESSÉGVI.

Belső erők
(geológiai erők)

Külső erők
(földrajzi erők)

Származás A Föld mélyéből, 
a belső burkokból

A Föld külső burkaiból

Hajtóerő Radioaktív anyagok bomlása 

Magmaáramlás

Napsugárzás
(A tömegmozgások esetében 
a gravitáció)

Típusok  Kőzetlemezmozgások
 Vulkánosság
 Hegységképződés
 Földrengések

 Napsugárzás hője
 Szél
 Csapadék
 Tengervíz
 Folyóvíz
 Jég
 Karsztvíz
 Élőlények (ember is)
 Tömegmozgások

Erősség Nagyobb erejűek Kisebb erejűek

Hatásuk kifejtéséhez szükséges idő Rövid Hosszú

Felszínformálás   Kiemelkedéseket és mélyedéseket 
hoznak létre
(tagolják a felszínt)

  Kőzetmegbontás: aprózódás és 
mállás (kémiai és biológiai)

  Lepusztítják a kiemelkedéseket 
és feltöltik a mélyedéseket
(elegyengetik a felszínt)

  Kőzetmegbontás: aprózódás és 
mállás (kémiai és biológiai)

79

külső erők

időjárási elemek

napsugárzás

növényzet

hőingás

állatvilág

szél

gombák

csapadék

baktériumok emberi 
társadalom

vízfolyások tengerek, 
óceánok tavak

jégtakaró gleccser

jég élővilág

víz

tömegmozgások
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Felszínformák

Felszínforma
Tengerszinthez 

viszonyított 
magasság

Példák Kép

Mélyföld 0 m alatt
Holland-mélyföld, 
Kaszpi-mélyföld

1.2. 

Alföld 0–200 m

Lengyel-alföld, 
Mississippi-alföld,

Alföld,
Kisalföld

1.3. 

Fennsík 200 m felett
Dekkán-fennsík, 

Bükk-fennsík

1.4. 

Dombság 200–500 m
Szekszárdi-dombság, 

Zalai-dombság

1.5. 

Középhegység 500–1500 m
Német-középhegység
Északi-középhegység

1.6. 

Magas
hegység 1500 m felett

Alpok, 
Kárpátok, 
Himalája

1.7. 

1.2. táblázat: Felszínformák 1.
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Rekultiváció

1.3. táblázat: Felszínformák 2.

Felszínforma Meghatározás Példák, típusok Kép

Hátság

Síkságból kiemelkedő, 
nagy kiterjedésű, 
gyengén tagolt 
felszínű terület.

A Kelet-európai-
síkságból 

kiemelkedő 
hátságok

1.8. 

Völgy

Egyik végén nyitott, 
hosszanti mélyedés, 

amelyet két 
szembeforduló 

lejtő határol.

Folyóvölgyek 
(V alakúak)

Gleccservölgyek
(U alakúak)

  
1.9.                       1.10. 

Medence

Minden oldalról 
befelé néző lejtőkkel 

határolt, általában 
kerek, többé-kevésbé 

zárt mélyedés.

Cseh-medence, 
Párizsi-medence,

Borsodi-medence,
Győri-medence,
Kárpát-medence

1.11. 

Tanúhegy

Keményebb, ezért el-
lenállóbb kőzettel 
(pl. bazalt) fedett, 
a lepusztulásból 

kimaradt kiemelkedés.

Badacsony

1.12. 

Hágó

A hegygerinc két 
hegycsúcs közötti 

lealacsonyodó része, 
amelyen gyakran út 

vezet keresztül.

Vereckei-hágó

1.13. 

Szoros Hosszabb hegyvonulatot 
átvágó szűk völgy.

Békás-szoros

1.14. 

Általában a bányászati tevékenység során kialakult tájsebek eltüntetése,  a terület tervszerű helyreállítása, mezőgazda-
sági művelésbe való bevonása.

Lehetőségei:   A terep megtisztítása.
   A felszín elegyengetése.
   Növényzet telepítése.
   A mélyedésekben tavak kialakítása.
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A külső erők felszínformáló tevékenysége2.
A külső erők hatásának folyamata

Az aprózódás és a mállás

A folyamat 
neve

kőzetek megbontása
(kőzet-előkészítés)

 lepusztulás  elszállítás  felhalmozás
aprózódás

kémiai és 
biológiai 

mállás

A folyamat 
eredménye törmelék málladék hordalék üledék

2.1. táblázat: A külső erők hatásának folyamata

2.2. táblázat: Az aprózódás és a mállás összehasonlítása

Aprózódás Mállás

Milyen folyamat? � zikai kémiai

Lényege méretcsökkenés kémiai átalakulás

Környezet száraz meleg, nedves

Okai  hőmérséklet-ingadozás
 jég, fagy feszítő ereje
 növények gyökerei
 sókristályok növekedése

 víz
 magas hőmérséklet
 növényi savak

Eredménye törmelék málladék
(agyagásványok)
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A külső erők felszínformálása

2.3. táblázat: A külső erők felszínformáló tevékenysége

Külső erő
Pusztító munka Építő munka

a folyamat neve a létrehozott formák a létrehozott formák

Szél  szélkifúvás (de� áció)
 szélmarás 

 de� ációs tanúhegy
 gombaszikla (kőgomba)
 szélbarázda
 maradékgerinc

 homokfodor
 homokbucka (dűne)
 barkán
 parabolabucka

Tengervíz   abrázió (egyik ele-
me a hullámmarás)

 abráziós fülke
 abráziós terasz
 abráziós torony
 abráziós kapu

 turzás
 lagúna
 parti dűne

Folyóvíz   vonalas (lineáris) 
erózió

 V alakú völgy
 szurdok
 kanyon
 folyóterasz

 hordalékkúp
 zátony
 sziget
 folyóterasz

Karsztvíz   felületi (areális) és 
vonalas (lineáris) 
erózió

 víznyelő
 dolina (töbör)
 karrmező
 karsztbarlang
 polje
 zsomboly
 barlangi patak medre

 cseppkő
  forrásmészkő (édesvízi 

mészkő)

Jég Jégtakaró
  felületi (areális) 

erózió

 tóhátság
 vásott szikla
 ősfolyamvölgy

 morénasíkság
 vándorkő

Gleccser
  vonalas (lineáris) 

erózió

  U alakú völgy 
(teknővölgy)

 gleccserpatak medre
 � ord
 kárfülke

 fenékmoréna
 végmoréna
 morénasánc
 oldalmoréna
 középmoréna
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Tengervíz

Folyóvíz

2.7. Parabolabuckák

2.9. Abráziós fülke

2.13. Szurdok

2.4. Gombaszikla (kőgomba)

2.10. Abráziós torony és kapu

2.14. Kanyon

2.2. Homokbuckák (dűnék)

2.8. Parti dűne

2.11. V alakú völgy 2.12. Sziget
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Szél

2.1. Homokfodrok

2.3. Deflációs tanúhegy

2.6. Barkán

2.5. Szélbarázda és maradékgerinc

A külső erők által létrehozott formák
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2.19. Polje

2.20. Zsomboly

2.24. Kárfülke

2.15. Víznyelő

2.21. U alakú völgy 2.23. Tóhátság

2.17. Karrmező

2.18. Cseppkövek barlangban2.16. Dolina

2.22. Fjord

Karsztvíz

Jég
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Parttípusok

Torkolattípusok

A folyók szakaszjellegei

2.4. táblázat: A parttípusok összehasonlítása

2.5. táblázat: A torkolattípusok összehasonlítása

Épülő part Pusztuló part

Jellemzők lapos, homokos, sekély vízű meredek, sziklás, mély vízű

Hullámok hullámmorajlás
(a tarajozó hullámok 

kifutnak a partra)

hullámtörés
(a sziklákon megtörő hullámok 

magasra felcsapódnak)

Deltatorkolat Tölcsértorkolat

Alak a folyó  alakban szétágazik a folyó tölcsérszerűen kiszélesedik

Előfordulás csekély dagály-apály 
szintkülönbség esetén

jelentős dagály-apály 
szintkülönbség esetén

Kialakulás a lelassuló folyó lerakja 
hordalékát, és szétágazva 

kerülgeti

a folyó által lerakott hordalékot a 
dagály kiöblíti, és a folyó torkolati 

szakaszát kiszélesíti 

Példa Duna, Nílus Temze, Rajna

A folyó munkavégző képességét meghatározó 
tényezők:
 a folyó vízhozama
 a meder lejtése

 a folyó áramlási sebessége
 a hordalék mennyisége
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Omlás
Az anyag (részben)

 szabadeséssel mozog.

Pl. hegyomlás, kőlavina

Csuszamlás
Az anyag csúszópályán 

mozog.

Pl. suvadás, lavina

Folyás
Az anyag csúszópályán 

mozog.

Pl. törmelékfolyás

Tömegmozgások

Gyors mozgások Lassú mozgások

Tömegmozgások (a külső erők külön csoportját alkotják)
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A mészkő oldódásának kémiai folyamata

Hóhatár

A szárazföldi jég keletkezése

2.6. táblázat: A folyók szakaszjellegeinek összehasonlítása

Bevágódó 
szakaszjelleg

Oldalazó 
szakaszjelleg

Feltöltő 
szakaszjelleg

A terület lejtése

A folyó sebessége
nagy (hegységek) mérsékelt kicsi (alföldek)

A folyó munkavégző képességének (MVK) és az 
elszállítandó hordalék mennyiségének (EHM) aránya MVK > EHM MVK ≈ EHM MVK < EHM

A folyó munkája
pusztító

pusztító 
(sodorvonal 

mentén) és építő
építő

Jellemző folyamat völgymélyítés oldalazó erózió feltöltés

Jellemző felszínformák V alakú völgy,
szurdok, kanyon

egyre szélesedő 
kanyarulatok

hordalékkúp, 
zátony, sziget

 H₂O + CO₂  H₂CO₃
víz + szén-dioxid  szénsav

 CaCO₃ + H₂CO₃  Ca(HCO₃)₂
mészkő + szénsav  kalcium-hidrogén-karbonát

Földrajzi szélességtől
Minél magasabb földrajzi szélességen vagyunk, 
annál alacsonyabban található a hóhatár:
 az Egyenlítőnél magasabban (kb. 4500 m),
 a sarkoknál alacsonyabban (0 m) helyezkedik el.

Domborzattól
Az északi félgömbön elhelyezkedő hegységek:
 északi oldalán alacsonyabban,
 déli oldalán magasabban,
 csapadékos oldalán alacsonyabban,
 szárazabb oldalán magasabban helyezkedik el.

A folyók szakaszjellegeinek változása

Térbeli
A forrástól a torkolatig többször változhat a folyó 
szakaszjellege.
Oka:
 A meder lejtésének változása

A folyó sebességének változása

Időbeli
Földtörténeti időléptékben mérve ugyanazon 
a helyen többször változhat a folyó szakaszjellege.
Okai:
 A terület kiemelkedése/süllyedése

A folyó sebességének változása
 Az éghajlat változása (csapadékos – száraz)

A vízhozam változása

A hóhatár a hegyekben az állandó 
hó- és jégborítás alsó határa.

Függ:

Hó Csonthó (firn) Jég (gleccser vagy jégtakaró)

A fagyás-olvadás és a tömörödés következtében nő a sűrűség
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A talaj3.
A talaj kialakulásában szerepet játszó tényezők

A talaj összetevői

A talaj kialakulásának folyamata

 alapkőzet (ebből keletkezik a talaj)
   éghajlati tényezők (elsősorban a csapadék 

és a hőmérséklet)
 domborzat (módosítja az éghajlati tényezőket)
 élővilág (közte az ember)

Aprózódás

Törmelék

Mállás

Málladék

Biológiai aprózódás és mállás
(humuszképződés)

Humusz

Humusz
 Nagy molekulákból álló, sötét színű, szerves vegyületcsoport.
 Szerepet játszik a víz és az ásványi sók (növényi tápanyagok) megkötésében.
  A talajlakó baktériumok és gombák elhalt élőlényeket lebontó, valamint a korhadéklakó élőlé-

nyek (pl. földigiliszták) tevékenysége következtében alakul ki.

Kilúgozás
A vízben könnyen oldódó ásványi sók egy részét 
a csapadék a talaj mélyebb rétegeibe szállítja, így 
csökkenti a talaj termékenységét.
A humusz nem vesz részt a kilúgozásban.

Felhalmozódás
A talaj felső rétegeiből származó oldott anyagok 
kiválása, feldúsulása a talaj mélyebb rétegeiben.

A talaj 
összetevői

Folyadékok Szilárd anyagok
(talajszemcsék) Humusz

Szervetlen 
anyagok

Gázok 

Talajnedvesség
(a talajszemcsék 

felszínén)

Talajvíz
(a talajszemcsék 
közti résekben)

Agyag-humusz-komplex

Szerves 
anyagok
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Talajlevegő
(a talajszemcsék 
közti résekben)
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A talaj szintjei

Talajtípusok

A szint

B szint

C szint

- legmagasabb humusztartalom
- itt hat a kilúgozás folyamata

Kilúgozási szint

- a talajképződés kiindulási kőzete
- törmelékből és málladékból áll

Anyakőzet

- csökkenő humusztartalom
- itt halmozódnak fel a kilúgozásban
   részt vevő oldott anyagok

Felhalmozódási szint

3.1. A talaj szintjei a mérsékelt övezetben

3.1. táblázat: Talajtípusok

Zonális talajok
Egy adott földrajzi öv/vidék/terület éghajlati 

és növényzeti adottságainak megfelelően alakultak ki.

Azonális talajok
Bármely földrajzi övben/vidéken/területen 

előfordulhatnak. A vízborítottság, az alapkőzet 
minősége vagy a domborzat hatására alakultak ki.

talajtípus elhelyezkedés talajtípus elhelyezkedés

laterittalaj egyenlítői öv szikes talajok

száraz területeken, 
ahol erős a párolgás 

és a felszín közelében 
van a talajvízszint

vörös- és sárgaföldek
átmeneti öv / meleg mérsékelt 
öv / mérsékelt övezeti monszun 

/ trópusi monszunvidék
láptalaj

lápos területeken, ahol 
állandóan magas a talajvízszint

sivatagi talaj
térítői öv / szélsőségesen 

szárazföldi terület
öntéstalaj folyók árterein

terra rossa
meleg mérsékelt öv / 

mediterrán terület
rendzina mészkőterületeken

mezőségi talaj
(csernozjom)

szárazföldi terület váztalajok
ahol kevés a növényzet, 
így humusz csak alig tud 

kialakulni

barna erdőtalaj
mérsékelten szárazföldi 
terület / óceáni terület

szürke erdőtalaj (podzol) hideg mérsékelt öv

tundratalaj sarkköri öv
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Magyarország fő talajtípusai

A talajt veszélyeztető folyamatok

Talajpusztulás (talajerózió) Talajszennyezés Talajsavanyodás

Okok  a növényzet kiirtása és
  a helytelen mezőgazdasági 

tevékenység (lejtőirányú 
szántás) hatására a szél és 
a csapadék elhordja a talajt

 túlzásba vitt műtrágyázás
  mérgező anyagok 

(pl. nehézfémek) bemosódása

savas ülepedés

Következmények talaj felső, humuszban gazdag 
rétege vékonyodik, termő-
képes sége csökken

 a talajvíz nitrátosodása
  a mérgező anyagok 

a táplálékhálózatba 
kerülnek, így az emberre is 
károsak

a talaj savanyodik, így termő-
képessége csökken

Megelőzés   a természetes növényzet 
megőrzése

  lejtőre merőleges irányú 
szántás

  kevesebb műtrágya 
használata

  hulladéklerakók szakszerű 
szigetelése

kevesebb kén-dioxid- és nit-
rogén-oxid-kibocsátás

3.2. táblázat: A talajt veszélyeztető folyamatok

3.2. Magyarország fő talajtípusai
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GENETIKAI TALAJTÍPUSOK

48°

46°
22°

48°

46°

kőzethatású talaj
(pl. rendzina)

barna
erdőtalaj

csernozjom öntés- és
rétitalaj

láptalaj

szikes talaj

váztalaj
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A geoszférák néhány fontosabb kölcsönhatása

Példák több geoszférára kiterjedő környezeti ártalmakra

4.1. táblázat: Több geoszférát érintő környezeti ártalmak

4.1. A geoszférák kölcsönhatásai

A geoszférák közötti kapcsolatok4.

Globális éghajlatváltozás 
(klímaváltozás) Elsavanyodás

Oka Elsősorban a légkörbe jutó 
szén-dioxid

A légkörbe jutó kén-dioxid és 
nitrogén-oxidok

Megnyilvánulása 
a geoszférákban

  Levegőburok: szélsőséges időjárási 
jelenségek

  Vízburok: jégtakarók olvadása  a ten-
gerszint emelkedése 

  Kőzetburok: tengerparti területek víz alá 
kerülése, elsivatagosodás

  Élővilág: természetes növényzet és állat-
világ pusztulása

  Levegőburok: savas csapadék, savas 
ülepedés

 Vízburok: a tavak vizének savasodása
  Kőzetburok: a mészkőfelszínek oldódá-

sa, pusztulása
 Talajburok: a talaj savanyodása
  Élővilág: az erdők pusztulása, a tavak 

élővilágának pusztulása

Megelőzési 
lehetőségek

 Autózás helyett közösségi közlekedés, kerékpározás
  A kevesebb szállítást igénylő hazai termékek választása a távolról érkező áruk helyett
 Energiatakarékosság

Talaje
rózió

 a szé
l és

 a csa
padék által

Aprózódás és mállás

Humuszképződés (agyag-humusz-komplexum kép-

ződése), élettere a talajlakóknak, anyagcsere-folyamatok

CsapadékPárolgás

A ten
gerv

íz, 
a folyóvíz é

s a jég

puszt
ító

 és 
építő

 munkája

Humuszképződés

Anyagcsere-
folyamatok 

(légzés, foto-
szintézis), 

élettér

A
ny

ag
cs

er
ef

ol
ya

m
a-

to
k 

(lé
gz

és
, fo

to
-

sz
in

té
zi

s)
, é

let
té

r

Ap
ró

zó
dá

s 
és

 m
ál

lá
s

Levegőburok
(atmoszféra)

Vízburok
(hidroszféra)

Kőzetburok
(litoszféra)

Talajburok
(pedoszféra)

Élővilág
(bioszféra)
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A szoláris éghajlati, a valódi éghajlati 
és a földrajzi övezetesség

A szoláris éghajlati övezetek és határaik

Minél nagyobb a napsugarak hajlás-
szöge, annál jobban felmelegítik 
a felszínt, mivel nagyobb hajlásszög 
esetén ugyanannyi sugárzás kisebb 
területre érkezik.

Mivel a Föld gömb alakú, ugyanabban 
az időpontban (deleléskor) mérve, 
az Egyenlítőtől a sarkok felé egyre 
csökken a napsugarak hajlásszöge, így 
csökken a felmelegedés mértéke is.

90° 30°
1 m2 2 m2

5.1. Különböző hajlásszöggel érkező napsugarak

5.3. A szoláris éghajlati övezetek

5.2. A napsugarak hajlásszöge különböző szélességi körökön 

–40 –35 –30 –25 –20 –15 –10 –5 0 5 10 15 20 25 30 °C

Északi
sarkkör

Ráktérítő

Egyenlítő
90°

75°

40°

10°

megvilágított
terület

nagysága

napsugarak
beesési
szöge

Északi sarkkör

Ráktérítő

Egyenlítő

Baktérítő

Déli sarkkör

szoláris hideg övezet

szoláris mérsékelt övezet

szoláris forró övezet

szoláris hideg övezet

szoláris mérsékelt övezet

szoláris forró övezet

Ezen a területen a nap évente legalább egy napon  
nem kel fel és nem nyugszik le.

Erre a területre a napsugarak sohasem érkeznek 
merőlegesen, de a Nap minden nap felkel és 

lenyugszik.

Erre a területre a napsugarak az év során 
legalább egy napon merőlegesen érkeznek.

Északi-sark

Déli-sark

92

5.
A földrajzi szélességtől függő eltérő felmelegedés magyarázata
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A szoláris éghajlati, a valódi éghajlati és a földrajzi övezetesség összefüggése

Módosító tényezők:
  az óceánok és a kontinensek 

elhelyezkedése
 domborzat
 szélrendszerek
 tengeráramlások

Befolyásolja:
 az élővilágot
 a talajt
 a folyók vízjárását
 a felszínformálást
 a gazdasági tevékenységet

Szoláris éghajlati övezetesség

Valódi éghajlati övezetesség

Földrajzi övezetesség

A napsugarak hajlásszöge

Napsugárzás
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A vízszintes földrajzi övezetesség6.
A vízszintes földrajzi övezetesség rendszere

Övezet Öv / vidék Terület

Forró/trópusi övezet egyenlítői öv –

átmeneti öv –

térítői öv –

monszunvidék –

Mérsékelt övezet
meleg mérsékelt öv

mediterrán terület

monszunterület

valódi mérsékelt öv

óceáni terület

mérsékelten szárazföldi terület

szárazföldi terület

szélsőségesen szárazföldi terület
hideg mérsékelt öv –

Hideg övezet sarkköri öv –

sarkvidéki öv –

6.1. táblázat: A vízszintes földrajzi övezetesség rendszere

A forró övezet öveinek és vidékének elhelyezkedése

6.1. A forró övezet övei és vidéke 

Ráktérítő

Északi sarkkör

Déli sarkkör

Baktérítő

Egyenlítő

egyenlítői öv átmeneti öv monszunvidéktérítői öv
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A forró övezet jellemzői

95

Forró/ trópusi övezet

egyenlítői öv átmeneti öv térítői öv monszunvidék

Éghajlat

egyenlítői éghajlat szavannaéghajlat trópusi sivatagi éghajlat trópusi monszun-
éghajlat

Évi középhőmérséklet (°C)

25–27 23–27 20–28 22–28

Évi közepes hőingás (°C)

2–3 3–10 10–15 5–8

Évi csapadékmennyiség (mm)

2000–3000 300–1500 0–250 1500–2000

Évszakok

nincsenek évszakok, egész 
évben meleg és csapadékos

1. csapadékos, meleg (nyár)
2. száraz, forró (tél)

1. forró, száraz nyár
2. hűvös, száraz tél

1. tél: meleg, száraz
2. tavasz: forró, száraz
3. nyár: meleg csapadékos

Szélrendszer

a passzátszélrendszer
felszálló ága

a passzátszélrendszer fel- és 
leszálló ága váltakozik

a passzátszélrendszer leszál-
ló ága

nyári és téli monszun 
váltakozik

Folyók vízjárása

egyenletes erősen ingadozó időszakos vízfolyások erősen ingadozó:
télen és tavasszal kisvíz, 
nyáron árvíz

Felszínformálás

erős mállás, folyóvízi erózió
talajfolyás, csuszamlások

mállás és aprózódás
folyóvízi erózió

aprózódás, szélerózió aprózódás és mállás évsza-
kosan váltakozik

Talaj

laterittalaj vörös- és sárgaföld sivatagi váztalaj vörös- és sárgaföld

Természetes növényzet

trópusi esőerdő
  nagy fajgazdagság
 örökzöld erdő, három 

lombkoronaszint
 óriásfák (pl. mahagóni, 

ében)
 fán lakó növények 

(pl. orchideák)
 kúszónövények (liánok)

szavanna
(erdős, cserjés, füves)
  lombhullató, vízraktározó 

fák (pl. majomkenyérfa, 
akáciák)

 tüskés bozótok
magasra növő füvek

szárazságtűrő növényzet
  vízraktározó, kis levélfe-

lületű, pozsgás növények 
(pl. kaktuszok)

  rövid életciklusú növé-
nyek

monszunerdő (dzsungel)
 laza lombkoronájú erdő
 dús cserje- és gyepszint
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96

6.2. táblázat: A forró/trópusi övezet jellemzői

Forró/ trópusi övezet

egyenlítői öv átmeneti öv térítői öv monszunvidék

Állatvilág

 nagyon gazdag állatvilág
  ragadozó emlősök 

(pl. jaguár, leopárd)
  emberszabású majmok 

(pl. csimpánz)
  fán lakó állatok 

(pl. majmok)
  gazdag madárvilág 

(pl. kolibrik, papagájok)
  hüllők (pl. óriáskígyók, 

krokodilok)
  nagy méretű rovarok 

(pl. góliátbogár) és pókok 
(pl. madárpók)

  nagy termetű növényevő 
emlősök (pl. antilopok, 
zebrák, zsiráfok, orr-
szarvúak, elefántok)

  nagy testű ragadozó 
emlősök (pl. oroszlán, 
gepárd)

  futómadarak (strucc, 
emu, nandu)

  rovarok (pl. vándorsáskák, 
termeszek)

  éjszakai rágcsáló emlősök 
(pl. egyiptomi ugróegér)

  ragadozók (pl. sivatagi 
róka)

  növényevők (pl. egypúpú 
teve, vadjuh)

  hüllők (pl. kígyók, gyíkok)

  nagy testű növényevő 
emlősök (pl. indiai 
elefánt, bivaly)

  ragadozó emlősök 
(pl. tigris, fekete párduc)

  hüllők (pl. kobra)

Gazdálkodás

égetéses-irtásos gazdálkodás: 
gumós növények; 
ültetvényes gazdálkodás:
kakaó, banán, kaucsuk, 
olajpálma

ültetvényes gazdálkodás: 
kávé, gyapot, cukornád, 
földimogyoró; 
szarvasmarha

oázisgazdálkodás: 
datolyapálma;
nomád állattartás: 
teve

árasztásos rizstermesztés; 
ültetvényes gazdálkodás: 
tea, cukornád

Környezeti problémák

  esőerdő irtása  talaj-
erózió, csuszamlások

  esőerdő irtása  üveg-
házhatás fokozódása

  élővilág irtása  fajok 
kihalása, biodiverzitás 
csökkenése

  öntözött területek szike-
sedése

  túlnépesedés  túllegel-
tetés  elsivatagosodás 
 Száhel-öv kialakulása

  élővilág irtása  biodi-
verzitás csökkenése

  oázisok szikesedése   erdőirtás  talajerózió, 
csuszamlások

  élővilág irtása  biodi-
verzitás csökkenése

  erdőirtás  üvegházha-
tás fokozódása
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A mérsékelt övezet öveinek elhelyezkedése

Ráktérítő

Északi sarkkör

Déli sarkkör

Baktérítő

Egyenlítő

meleg mérsékelt öv valódi mérsékelt öv hideg mérsékelt öv

6.2. A mérsékelt övezet övei
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A mérsékelt övezet jellemzői

98

Mérsékelt övezet

meleg mérsékelt öv valódi mérsékelt öv hideg 
mérsékelt öv

mediterrán 
terület

monszun- 
terület

óceáni 
terület

mérsékel-
ten száraz-

földi terület

szárazföldi 
terület

szélsősége-
sen száraz-

földi terület

Éghajlat

mediterrán
éghajlat

mérsékelt övezeti 
(szubtrópusi) 
monszunéghajlat

óceáni 
éghajlat

nedves 
kontinentális 
éghajlat

száraz 
kontinentális 
éghajlat

mérsékelt 
övezeti siva-
tagi éghajlat

tajgaéghajlat

Évi középhőmérséklet (°C)

0–20 0–20 0–15 0–15 0–15 0–15 0– –25

Évi közepes hőingás (°C)

15–20 5–25 5–15 10–20 25–45 25–50 20–70

Évi csapadékmennyiség (mm)

400–1000 1000–2000 800–2000 500–800 300–500 0–200 200–700

Évszakok

mindenhol 4 évszak van

nyár: forró, száraz
tél: enyhe, 
csapadékos

nyár: meleg, 
csapadékos
tél: enyhe, 
száraz

nyár: hűvös, 
csapadékos
tél: enyhe, 
csapadékos

nyár: meleg
tél: hideg

nyár: 
melegebb
tél: hidegebb

nyár: forró, 
száraz
tél: hideg, 
száraz

nyár: rövid, 
meleg
tél: hosszú, 
hideg

Szélrendszer

nyár: passzát-
szélrendszer 
leszálló ága, 
tél: nyugatias 
szelek

nyári és téli 
monszun 
váltakozik

nyugatias szelek nyugatias szelek 
és néha keleties 
sarki szelek

Folyók vízjárása

erősen ingadozó, 
nyár: kisvíz, 
tél: nagyvíz

erősen ingadozó, 
nyár: árvizek, 
tél: kisvíz

egyenletes ingadozó, 
kora nyári 
nagyvíz

ingadozóbb, 
kora nyári 
nagyvíz

időszakos 
vízfolyások

ingadozó, 
a folyók hosszú 
időre befagynak
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Mérsékelt övezet

meleg mérsékelt öv valódi mérsékelt öv hideg 
mérsékelt öv

mediterrán 
terület

monszun- 
terület

óceáni 
terület

mérsékel-
ten száraz-

földi terület

szárazföldi 
terület

szélsősége-
sen száraz-

földi terület

Éghajlat

mediterrán
éghajlat

mérsékelt övezeti 
(szubtrópusi) 
monszunéghajlat

óceáni 
éghajlat

nedves 
kontinentális 
éghajlat

száraz 
kontinentális 
éghajlat

mérsékelt 
övezeti siva-
tagi éghajlat

tajgaéghajlat

Évi középhőmérséklet (°C)

0–20 0–20 0–15 0–15 0–15 0–15 0– –25

Évi közepes hőingás (°C)

15–20 5–25 5–15 10–20 25–45 25–50 20–70

Évi csapadékmennyiség (mm)

400–1000 1000–2000 800–2000 500–800 300–500 0–200 200–700

Évszakok

mindenhol 4 évszak van

nyár: forró, száraz
tél: enyhe, 
csapadékos

nyár: meleg, 
csapadékos
tél: enyhe, 
száraz

nyár: hűvös, 
csapadékos
tél: enyhe, 
csapadékos

nyár: meleg
tél: hideg

nyár: 
melegebb
tél: hidegebb

nyár: forró, 
száraz
tél: hideg, 
száraz

nyár: rövid, 
meleg
tél: hosszú, 
hideg

Szélrendszer

nyár: passzát-
szélrendszer 
leszálló ága, 
tél: nyugatias 
szelek

nyári és téli 
monszun 
váltakozik

nyugatias szelek nyugatias szelek 
és néha keleties 
sarki szelek

Folyók vízjárása

erősen ingadozó, 
nyár: kisvíz, 
tél: nagyvíz

erősen ingadozó, 
nyár: árvizek, 
tél: kisvíz

egyenletes ingadozó, 
kora nyári 
nagyvíz

ingadozóbb, 
kora nyári 
nagyvíz

időszakos 
vízfolyások

ingadozó, 
a folyók hosszú 
időre befagynak

Mérsékelt övezet

meleg mérsékelt öv valódi mérsékelt öv hideg 
mérsékelt öv

mediterrán 
terület

monszun- 
terület

óceáni 
terület

mérsékel-
ten száraz-

földi terület

szárazföldi 
terület

szélsősége-
sen száraz-

földi terület

Felszínformálás

nyáron: aprózó-
dás, télen: 
mállás

nyáron: mállás, 
télen: aprózódás

mállás, folyó-
vízi erózió

inkább 
mállás, folyó-
vízi erózió

inkább 
aprózódás, 
folyóvízi 
erózió

aprózódás, 
szélerózió

fagy aprózódás

Talaj

barna mediterrán 
talaj, fahéjszínű 
talaj, terra rossa

vörös- 
és sárgaföld

barna erdőtalaj mezőségi 
talaj

sivatagi 
váztalaj

szürke erdőtalaj 
(podzol)

Természetes növényzet

keménylombú 
erdő
  örökzöld erdők
  kis felületű, 

viaszréteggel 
borított, ke-
mény tapintású 
levelek 
(pl. paratölgy, 
magyaltölgy)

  tűlevelű fajok 
(pl. mandula-
fenyő, mamut-
fenyő)

  a kiirtott erdők 
helyén szúrós, 
örökzöld cserjés 
(macchia)

babérlombú 
erdő
  örökzöld erdő
   fényes, vékony, 

nagy felületű 
levelek 
(pl. liliomfa, 
bambuszok)

lombhullató erdő
  Európában: elsősorban 

bükkösök, tölgyesek

füves puszta
   Eurázsiá-

ban: 
sztyepp,

   Észak-
Ameriká-
ban: préri,

  Dél-Ame-
rikában: 
pampa

szárazságtű-
rő növényzet
   vízraktá-

rozó, kis 
levélfe-
lületű, 
pozsgás 
növények

  rövid 
életciklusú 
növények

tajga
  örökzöld, sűrű 

fenyőerdő 
gyér aljnö-
vényzettel

   lombhullató 
fák (pl. nyír)

Állatvilág

  emlősök 
(pl. kecskék, 
juhok)

  hüllők 
(pl. gekkók, 
kaméleonok)

  emlősök 
(pl. óriás panda)

  növényevő emlősök (pl. szarvasok, őzek)
  ragadozó emlősök (pl. farkasok, rókák)
  madarak (pl. cinegék, fecskék, karvaly, 

baglyok)

  éjszakai 
rágcsálók

  kétpúpú 
teve

  hüllők

  emlősök 
(pl. hiúz, barna 
medve, farkas)

  madarak 
(pl. baglyok, 
fajdok)
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A hideg övezet öveinek elhelyezkedése

Ráktérítő

Déli sarkkör

Baktérítő

Egyenlítő

Északi sarkkör

sarkköri öv sarkvidéki öv

6.3. A hideg övezet övei
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Mérsékelt övezet

meleg mérsékelt öv valódi mérsékelt öv hideg 
mérsékelt öv

mediterrán 
terület

monszun- 
terület

óceáni 
terület

mérsékel-
ten száraz-

földi terület

szárazföldi 
terület

szélsősége-
sen száraz-

földi terület

Gazdálkodás

citrusfélék, olajfa, 
szőlő, gabonafélék

rizs, tea, gyapot burgonya, 
rozs; 
juh, szarvas-
marha

búza, 
kukorica, 
cukorrépa; 
szarvasmar-
ha, sertés

búza, 
kukorica, 
napraforgó; 
sertés, 
barom� 

oázis-
gazdálkodás; 
nomád 
állattartás

fakitermelés, 
prémes állatok 
tenyésztése

Környezeti problémák

  erdőirtás 
talajerózió

  erdőirtás 
macchia meg-
jelenése

  legeltetés  ko-
pár hegyoldalak

  behurcolt növé-
nyek elterjedése

  legeltetés 
kopár hegyol-
dalak

  erdőirtás 
talajerózió, 
csuszamlások

  erdőirtás talajerózió
  állatvilág irtása biodi-

verzitás csökkenése
  behurcolt / betelepített 

fajok terjedése

  füves 
puszták 
művelésbe 
vonása 
szélerózió

  öntözött 
területek 
szikese-
dése

  a folyók 
vizének el-
öntözése  
 tavak 
kiszáradása 
(pl. Aral-tó)

  erdőirtás 
talajerózió

6.3. táblázat: A mérsékelt övezet jellemzői 
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A hideg övezet jellemzői
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Hideg övezet

sarkköri öv sarkvidéki öv

Éghajlat

tundra éghajlat állandóan fagyos éghajlat

Évi középhőmérséklet (°C)

0– –25 –10– –55

Évi közepes hőingás (°C)

10 –45 25–55

Évi csapadékmennyiség (mm)

100–300 0 –200

Évszakok

1. rövid, hűvös nyár
2. hosszú, fagyos tél

nincsenek évszakok

Szélrendszer

sarki szelek

Folyók vízjárása

ingadozó, rövid jégmentes időszak nincsenek folyók

Felszínformálás

fagyaprózódás; hőaprózódás;
talajfolyás; csuszamlások

fagyaprózódás; szél; jégtakaró

Talaj

tundratalaj nincs talaj

Természetes növényzet

tundra
  rövid életciklusú, virágos növények
  mohák, zuzmók
  apró termetű, kúszó törzsű fák (pl. törpe fűz, sarki fűz, 

törpe nyár)

hidegtűrő moszatfajok

Állatvilág

  lemmingek, rénszarvasok, sarki róka, sarki nyúl   Északi-sarkvidék: jegesmedve, rozmár, fókák
  Déli-sarkvidék: pingvinek, fókák

Gazdálkodás

halászat, vadászat, rénszarvastenyésztés nincs

6.4. táblázat: A hideg övezet jellemzői
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Az övezetek, övek és területek földrajzi elhelyezkedése

6.5. táblázat: Az övezetek, övek, vidék és területek földrajzi elhelyezkedése

Övezet Öv / vidék Terület Tájak (példák)

Forró / 
trópusi

egyenlítői öv
  Amazonas-medence (Amerika)
  Kongó-medence (Afrika)
  Indonéz-szigetvilág (Ázsia)

átmeneti öv

  Brazil-felföld, Orinoco-medence (Amerika)
  Szudán
  Kelet-afrikai-magasföld (Afrika)
  Dekkán-fennsík belső medencéi (Ázsia) 
  Ausztrál-alföld (Ausztrália)

térítői öv

  Mexikói-fennsík, Atacama-sivatag (Amerika)
  Szahara, Namib-sivatag (Afrika)
  Arab-félsziget, Iráni-felföld (Ázsia)
  Ausztrália belső területei

monszunvidék   Hindusztáni-félsziget, Indokínai-félsziget (Ázsia)
  Észak-Ausztrália

Mérsékelt

meleg 
mérsékelt öv

mediterrán 

A kontinensek nyugati partvidékén:
  Dél-Európa: Pireneusi-, Appennini-, Balkán-félsziget (Európa)
  Az USA délnyugati partvidéke, Chile partvidéke (Amerika)
  Afrika délnyugati része
  Ausztrália délnyugati része

monszun

A kontinensek keleti partvidékén:
  Floridai-félsziget, Mississippi-alföld déli része, Paraná-alföld 

(Amerika)
  Dél-kínai-hegyvidék, Japán déli része (Ázsia)
  Afrika délkeleti része
  Ausztrália délkeleti része

valódi 
mérsékelt öv

óceáni
  Brit-szigetek, Nyugat-Európa partvidéke (Európa)
  Észak-Amerika északnyugati partvidéke
 Új-Zéland

mérsékelten 
szárazföldi

  Germán- és Lengyel-alföld, Pó-alföld, Román-alföld (Európa)
  Préri nyugati része (Amerika)

szárazföldi   Kelet-európai-síkság déli része (Európa)
  Préri keleti része (Amerika)

szélsőségesen 
szárazföldi

  Kaszpi-mélyföld (Európa/Ázsia)
  Takla-Makán, Góbi (Ázsia)

hideg mérsékelt 
öv

  Kanada déli része, Labrador-félsziget (Amerika)
 A Skandináv-félsziget nagy része (Európa)
  Szibéria nagy része (Ázsia)

Hideg
sarkköri öv

  Kanada északi része, Grönland partvidéke (Amerika)
  Skandinávia északi része (Európa)
  Szibéria északi része (Ázsia)

sarkvidéki öv   Antarktisz
  Grönland belső területei
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Éghajlati diagramok felismerése és értelmezése

Övezet Öv / vidék Terület Tájak (példák)

Forró / 
trópusi

egyenlítői öv
  Amazonas-medence (Amerika)
  Kongó-medence (Afrika)
  Indonéz-szigetvilág (Ázsia)

átmeneti öv

  Brazil-felföld, Orinoco-medence (Amerika)
  Szudán
  Kelet-afrikai-magasföld (Afrika)
  Dekkán-fennsík belső medencéi (Ázsia) 
  Ausztrál-alföld (Ausztrália)

térítői öv

  Mexikói-fennsík, Atacama-sivatag (Amerika)
  Szahara, Namib-sivatag (Afrika)
  Arab-félsziget, Iráni-felföld (Ázsia)
  Ausztrália belső területei

monszunvidék   Hindusztáni-félsziget, Indokínai-félsziget (Ázsia)
  Észak-Ausztrália

Mérsékelt

meleg 
mérsékelt öv

mediterrán 

A kontinensek nyugati partvidékén:
  Dél-Európa: Pireneusi-, Appennini-, Balkán-félsziget (Európa)
  Az USA délnyugati partvidéke, Chile partvidéke (Amerika)
  Afrika délnyugati része
  Ausztrália délnyugati része

monszun

A kontinensek keleti partvidékén:
  Floridai-félsziget, Mississippi-alföld déli része, Paraná-alföld 

(Amerika)
  Dél-kínai-hegyvidék, Japán déli része (Ázsia)
  Afrika délkeleti része
  Ausztrália délkeleti része

valódi 
mérsékelt öv

óceáni
  Brit-szigetek, Nyugat-Európa partvidéke (Európa)
  Észak-Amerika északnyugati partvidéke
 Új-Zéland

mérsékelten 
szárazföldi

  Germán- és Lengyel-alföld, Pó-alföld, Román-alföld (Európa)
  Préri nyugati része (Amerika)

szárazföldi   Kelet-európai-síkság déli része (Európa)
  Préri keleti része (Amerika)

szélsőségesen 
szárazföldi

  Kaszpi-mélyföld (Európa/Ázsia)
  Takla-Makán, Góbi (Ázsia)

hideg mérsékelt 
öv

  Kanada déli része, Labrador-félsziget (Amerika)
 A Skandináv-félsziget nagy része (Európa)
  Szibéria nagy része (Ázsia)

Hideg
sarkköri öv

  Kanada északi része, Grönland partvidéke (Amerika)
  Skandinávia északi része (Európa)
  Szibéria északi része (Ázsia)

sarkvidéki öv   Antarktisz
  Grönland belső területei
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Éghajlati diagram Éghajlat Az éghajlati diagram jellemzői

Egyenlítői   A havi középhőmérsékleti görbe nem süllyed 
20 °C alá,

  az évi középhőmérséklet 20 °C feletti,
  nagyon kicsi az évi közepes hőingás (2–3 °C)
  minden hónapban sok a csapadék 

(150–350 mm),
  az évi csapadékmennyiség 2000–3000 mm,
  nagyon nedves (humid) klíma,
  az év során két csapadékmaximum van.

Szavanna   A havi középhőmérsékleti görbe általában nem 
süllyed 20 °C alá,

  az évi középhőmérséklet 20 °C feletti,
   nagyobb az évi közepes hőingás (3–10 °C)
  száraz (arid) és csapadékos (humid) hónapok 

váltják egymást,
  az évi csapadékmennyiség 300–1500 mm,
  az év során egy csapadékmaximum van.

Forró övezeti 
(trópusi) sivatagi

  Előfordul, hogy a havi középhőmérsékleti görbe 
20 °C alá süllyed,

  az évi középhőmérséklet 20 °C feletti,
  jelentős az évi közepes hőingás (10–15 °C),
  egész évben száraz,
  az évi csapadékmennyiség 0–250 mm.

Forró övezeti 
(trópusi) monszun

  A havi középhőmérsékleti görbe nem süllyed
20 °C alá,

  az évi középhőmérséklet 20 °C feletti,
  közepes mértékű az évi közepes hőingás 

(5–8 °C)
  száraz (arid) és csapadékos (humid) hónapok 

váltják egymást,
  az évi csapadékmennyiség 1500–2000 mm,
  az év során egy csapadékmaximum van.

J F M Á M J J A O N DSz

–10

0

10

20

30

°C

400

500

mm

300

200

100

J F M Á M J J A O N DSz

–10

0

10

20

30

°C

400

500

mm

300

200

100

J F M Á M J J A O N DSz

–10

0

10

20

30

°C

400

500

mm

300

200

100

J F M Á M J J A O N DSz

–10

0

10

20

30

°C

400

500

mm

300

200

100

Iquitos (Peru)
d. sz. 3° 46´/ny. h. 73° 20´/104 m
ék.h.: 26,5 °C/é.cs.: 2845 mm

Niamey (Nigéria)
é. sz. 13° 30´/k. h. 2° 07´/220 m
ék. h.: 29,1 °C/é. cs.: 584 mm

In Salah (Algéria)
é. sz. 27°  12 /́k. h. 2°  28 /́273 m
ék. h.: 25,3 °C/é. cs.: 15 mm

Bombay (India)
é. sz. 18°  54 /́k. h. 72° 49 /́11 m
ék. h.: 26,9 °C/é. cs.: 1815 mm
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Éghajlati diagram Éghajlat Az éghajlati diagram jellemzői

Mediterrán   A havi középhőmérsékleti görbe nem süllyed 
0 °C alá,

  az évi középhőmérséklet 0–20 °C közötti, 
a melegebb területeken inkább 10–20 °C,

  közepes mértékű az évi közepes hőingás 
(15–20 °C),

  az évi csapadékmennyiség 400–1000 mm,
  télen van a csapadékmaximum.

Mérsékelt övezeti 
monszun

  A havi középhőmérsékleti görbe általában nem 
süllyed 0 °C alá,

  az évi középhőmérséklet 0–20 °C közötti, 
a melegebb területeken inkább 10–20 °C,

  közepes mértékű az évi közepes hőingás 
(5–25 °C),

  az évi csapadékmennyiség több, mint a mediter-
rán éghajlaton (1000–2000 mm),

  nyáron van a csapadékmaximum.

Óceáni   A havi középhőmérsékleti görbe nem emelkedik 
20 °C fölé,

  az évi középhőmérséklet 0–20 °C közötti,
  kicsi az évi közepes hőingás (5–15 °C),
  minden hónapban sok a csapadék,
  az évi csapadékmennyiség sok (800–2000 mm).

Nedves kontinentális   A havi középhőmérsékleti görbe 20 °C fölé 
emelkedhet és 0 °C alá süllyedhet,

  az évi középhőmérséklet 0–15 °C közötti,
  nagyobb az évi közepes hőingás (10–20 °C),
  vannak szárazabb hónapok,
  az évi csapadékmennyiség kevesebb

(500–800 mm).

Izmir (Törökország)
é. sz. 38°  27 /́k. h. 27° 15 /́26 m
ék. h.: 17,4 °C/é. cs.: 652 mm

Puszan (Dél-Korea)
é. sz. 35°  06´ k. h. 129° 04’ / 71 m
ék. h.: 13,8  °C/é. cs.: 1982 mm

Valentia (Írország)
é. sz. 51°  56’/ny. h. 10°  15’/9 m
ék. h.: 10,8 °C/é. cs.: 1398 mm

Varsó (Lengyelország)
é. sz. 52°  09’/k. h. 20°  59’/107 m
ék. h.: 8,1°C/é. cs.: 502 mm
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Éghajlati diagram Éghajlat Az éghajlati diagram jellemzői

Száraz kontinentális   A havi középhőmérsékleti görbe 20 °C fölé 
emelkedik és 0 °C alá süllyed,

  az évi középhőmérséklet 0–15 °C közötti,
  még nagyobb az évi közepes hőingás 

(25–45 °C),
  vannak száraz hónapok,
  az évi csapadékmennyiség még kevesebb 

(300–500 mm).

Mérsékelt övezeti 
sivatagi

  A havi középhőmérsékleti görbe 30 °C fölé 
emelkedhet és –10 °C alá süllyedhet,

  az évi középhőmérséklet 0–15 °C közötti,
  nagyon nagy az évi közepes hőingás (25–50 °C),
  egész évben száraz,
  az évi csapadékmennyiség 0–200 mm.

Tajga   Télen a havi középhőmérséklet: –30 – –50 °C, 
nyáron: 10–20 °C,

  az évi középhőmérséklet 0– –20 °C,
  óriási az évi közepes hőingás (20–70 °C)
  az évi csapadékmennyiség 200–700 mm,
  nyáron van a csapadékmaximum.

Tundra   A havi középhőmérsékleti görbe nyáron 0 °C fölé 
emelkedik, télen –20 °C alá süllyed,

  az évi középhőmérséklet 0– –25 °C,
  az évi közepes hőingás nagy (10–45 °C)
  az évi csapadékmennyiség 100–300 mm.

Karaganda (Kazahsztán)
é. sz. 49° 48’/k. h. 73° 08’/553 m
ék. h.: 3,4 °C/é. cs.: 331 mm

Turfan (Kína)
é. sz. 42°  56’/k. h. 89°  12’/30 m
ék. h.: 14,6  °C/é. cs.: 20 mm

Ojmjakon (Oroszország)
é. sz. 63°  16’/k. h. 143°  09’/740 m
ék. h.: –16,5°C/é. cs.: 193 mm

Kap Barrow (Alaszka)
é. sz. 71°  18’/k. h. 156° 47’/ 7 m
ék. h.: –12,4 °C/é. cs.: 110 mm
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 Nő az évi közepes hőingás
 Csökken a csapadék évi mennyisége
 Gyérül a természetes növényzet
 A folyók vízjárása egyre ingadozóbbá válik
 Az intenzív mállást fokozatosan az aprózódás váltja fel

6.4. A természetföldrajzi jellemzők változása az Egyenlítőtől a térítők felé

6.6. táblázat: Éghajlati diagramok felismerése és értelmezése

A természetföldrajzi jellemzők változása az Egyenlítőtől a térítőkörök felé

Éghajlati diagram Éghajlat Az éghajlati diagram jellemzői

Állandóan fagyos   A havi középhőmérsékleti görbe alig emelkedik 
0 °C fölé,

  az évi középhőmérséklet –10– –55 °C,
  az évi közepes hőingás jelentős (25–55 °C)
  az évi csapadékmennyiség 0–200 mm.
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McMurdo (Antarktisz)
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Az évszakok változásának oka a forró övezetben

III. 20. és IX. 22.

Baktérítő Egyenlítő Ráktérítő

VI. 21.

száraz évszak csapadékos évszak

csapadékos évszak száraz évszak

XII. 21.

Baktérítő Egyenlítő Ráktérítő

Baktérítő Egyenlítő Ráktérítő

III. 20. és IX. 22.

Baktérítő Egyenlítő Ráktérítő

VI. 21.

száraz évszak csapadékos évszak

csapadékos évszak száraz évszak

XII. 21.

Baktérítő Egyenlítő Ráktérítő

Baktérítő Egyenlítő Ráktérítő

III. 20. és IX. 22.

Baktérítő Egyenlítő Ráktérítő

VI. 21.

száraz évszak csapadékos évszak

csapadékos évszak száraz évszak

XII. 21.

Baktérítő Egyenlítő Ráktérítő

Baktérítő Egyenlítő Ráktérítő

6.5. Az évszakok alakulása a nap-éj egyenlőségek idején

Baktérítő

Baktérítő

Baktérítő

Egyenlítő

Egyenlítő

Egyenlítő

Ráktérítő

Ráktérítő

Ráktérítő

6.6. Az évszakok alakulása június 21-én

107

  A nap-éj egyenlőségek idején (március  20-án és szeptember 22-én) az Egyenlítőre merőlegesen érkező napsuga-
rak erőteljes besugárzása miatti felmelegedés idézi elő, hogy a passzátszélrendszer felszálló ága és a csapadékzóna 
az Egyenlítőnél helyezkedik el.

  Az Egyenlítőnél felszálló levegő a magasban észak és dél felé áramlik, lehűl, és a térítők mentén leszáll (a passzát-
szélrendszer leszálló ága).

  Június 21-én a passzátszélrendszer felszálló ága és a csapadékzóna a Ráktérítő felé tolódik el, mivel a merőlegesen 
érkező napsugarak a Ráktérítő területét melegítik fel. Ennek következtében az északi félgömbön az átmeneti öv-
ben csapadékos évszak alakul ki. 

   A déli félgömbön a passzátszélrendszer leszálló ága az Egyenlítő felé tolódik el, így itt az átmeneti övben száraz 
évszak alakul ki.

   December 21-én a passzátszélrendszer felszálló ága és a csapadékzóna a Baktérítő felé tolódik el, mivel a merő-
legesen érkező napsugarak a Baktérítő területét melegítik fel. Ennek következtében a déli félgömbön az átmeneti 
övben csapadékos évszak alakul ki. 

  Az északi félgömbön a passzátszélrendszer leszálló ága az Egyenlítő felé tolódik el, így itt az átmeneti övben száraz 
évszak alakul ki.

6.7. Az évszakok alakulása december 21-én
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6.8. Földrajzi övezetesség6.8. Földrajzi övezetesség
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10,3°C

óceáni nedves kontinentális nedves kontinentálisszáraz kontinentális száraz kontinentálismérsékelt övezeti
sivatagi

9,9 °C 623 mm
Bécs (k. h. 16°)

8,3 °C 380 mm
Volgográd (k. h. 44°)

10,2 °C 151 mm
Kizilorda (k. h. 65°)

10,1 °C 413 mm
Tajjüan (k. h. 112°)

5,6 °C 724  mm
Vlagyivosztok (k. h. 132°)

6.9. Eurázsia éghajlatának változása nyugat–keleti irányban

Az éghajlat változása Eurázsiában nyugatról kelet felé

  A kontinens nyugati felén a hőtöbbletet a meleg Észak-atlanti-áramlás, míg a kontinens keleti felén a hőhiányt 
a hideg Oja-shio-áramlás okozza.

  A kontinens belseje felé a csökkenő csapadékmennyiség az óceánoktól való távolodással magyarázható, hiszen 
a kontinens belsejébe már alig jutnak el az óceánok felől csapadékot szállító felhők.

  A kontinens belseje felé növekvő hőingás szintén az óceánoktól való távolsággal magyarázható, hiszen a kontinens 
belsejében már alig érvényesül a tengervíz nagy fajhőjéből adódó éghajlat-kiegyenlítő hatás.
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6.7. táblázat: Jellegzetes településképek néhány földrajzi övben, területen

7.Jellegzetes településképek néhány földrajzi övben, területen

Egyenlítői öv
(egyenlítői éghajlat)

  Az épületek anyaga fa és egyéb növényi 
anyagok, amelyek az esőerdőből származnak.

  Az épületek szellősek, csak az eső ellen 
védenek, mivel magasak a havi középhőmér-
sékletek.

Átmeneti öv
(szavannaéghajlat)

  Az épületek anyaga agyag és növényi anya-
gok, amelyek a szavannáról származnak.

  Az épületek szellősek, az eső és az állatok 
ellen védenek, mivel  magasak a havi közép-
hőmérsékletek.

Térítői öv, oázis
(trópusi sivatagi
éghajlat)

  Az épületek anyaga agyag, növényi alapanya-
gokat alig használnak, mivel gyér a növény-
zet.

  Az épületek sűrűn helyezkednek el és kis 
méretű ablakaik vannak, ezzel árnyékot bizto-
sítva az erős besugárzás ellen. 

  A tetők laposak, mivel alig van csapadék.

Mediterrán terület
(mediterrán éghajlat)

  Az épületek téglából/agyagból épültek, mivel 
a területen az erdőket már régen kiirtották.

  Az épületek sűrűn helyezkednek el, ezzel 
árnyékot biztosítva az erős besugárzás ellen. 

  A tetők kis hajlásszögűek, mivel alig van hó, 
és kevés eső esik.

Hideg mérsékelt öv
(tajgaéghajlat)

  Az épületek fából épültek, amit a tajga 
biztosít.

  A falak vastagok és kicsik az ablakok, a hideg 
elleni védelem miatt.

  A tetők hajlásszöge nagy, mivel a területen 
sok hó esik. 

Sarkköri öv
(tundraéghajlat)

  Az épületek fából épültek, amit az erdős 
tundra biztosít.

  A tetők hajlásszöge nagy, mivel a területen 
sok hó esik. 
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7. A függőleges földrajzi övezetesség

A természetföldrajzi tényezők változása a tengerszint feletti magassággal

Magashegységek éghajlati diagramjainak összehasonlítása

 légnyomás
 oxigéntartalom
 évi középhőmérséklet

 napi hőingás
 UV sugárzás
 besugárzás
 csapadék*

*  A csapadék mennyisége csak bizonyos szintig emelkedik, nagy magasságokban már csökken.

7.1. A természetföldrajzi tényezők változása a tengerszint feletti magasság emelkedésével

7.2. Magashegységek éghajlati diagramjai
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A hegységekben fölfelé haladva:
 csökken az évi középhőmérséklet,
 nő a csapadék évi mennyisége,
 a tél egyre hidegebb lesz,
 a nyár egyre hűvösebb lesz.

Tamsweg (Ausztria)
é. sz. 47° 07’ / k. h. 13° 49’ / 1012 m
évi khm: 5,0 °C / évi csap: 751,4 mm

Mooserboden (Ausztria)
é. sz. 47° 09’ / k. h. 12° 43’ / 2036 m
évi khm: 1,4 °C / évi csap: 1496,4 mm

Sonnblick (Ausztria)
é. sz. 47° 03’ / k. h. 12° 57’ / 3105 m
évi khm: -5,5 °C / évi csap: 1672,9 mm
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A forró övezeti és a mérsékelt övezeti hegységek függőleges földrajzi 
övezetességének összehasonlítása

7.3. Az Andok és az Alpok függőleges földrajzi övezetességének összehasonlítása

havasi rét és legelő

A függőleges földrajzi övezetességhez kapcsolódó fontosabb fogalmak

Erdőhatár:
A zárt erdőborítás felső határa.

Fahatár:
A magányosan álló fák elterjedésének felső határa.

Hóhatár:
Az állandó hó- és jégborítás alsó határa.

Éghajlatválasztó hegység: 
Olyan hegység, amelynek két oldalán természetföldrajzi okokból elté-
rő éghajlatok alakultak ki (pl. Európában a Skandináv-hegység nyugati 
oldalán óceáni, keleti oldalán kontinentális éghajlat uralkodik).

8.
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A földtörténet korbeosztása, kormeghatározás

A földtörténeti korbeosztás

Kormeghatározás

Viszonylagos (relatív) kormeghatározás:
Ezzel a módszerrel megadható a kőzetek egymáshoz 
viszonyított kora, tehát eldönthető, melyik kőzet keletke-
zett korábban vagy később.
A módszer alkalmazásának feltétele, hogy ismerni kell 
a kőzetrétegek, illetve az ősmaradványok (fosszíliák) 
egymásra településének sorrendjét.

Tényleges (abszolút) kormeghatározás:
Ezzel a módszerrel megadható a kőzetek években kifeje-
zett kora. Általánosan használt módszer a radiometrikus 
kormeghatározás: a radioaktív elemek felezési idejének 
ismeretével, a kőzetben található radioaktív anyagok 
és ezek bomlástermékeinek aránya alapján kiszámítható 
a kőzet keletkezési ideje.

Idő Időszak Kor Korszak

Ősidő
(4,6 milliárd – 2,6 milliárd éve) 

Előidő
(2,6 milliárd – 540 millió éve)

Óidő
(540 millió – 252 millió éve)

Kambrium

Ordovícium

Szilur

Devon

Karbon

Perm

Középidő
(252 millió – 66 millió éve)

Triász

Jura

Kréta

Újidő
(66 millió évvel ezelőttől máig)

Harmadidőszak
(66 millió – 2 millió éve)

Paleocén

Eocén

Oligocén

Miocén

Pliocén

Negyedidőszak
(2 millió évvel 

ezelőttől máig)

Jégkor (pleisztocén)
(2 millió – 10 000 éve)

Jégkorszakok (glaci-
álisok) és jégkorszak-
közök (interglaciálisok) 
váltották egymást.

Jelenkor (holocén)
(10 000 évvel ezelőttől máig)

8.1. táblázat: A földtörténet korbeosztása

8.
A földtörténeti időegységek

113

Idő Kor KorszakIdőszak
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9. A földtörténet eseményei

A földtörténet fontosabb eseményei

Idő Időszak Kor Földtörténeti esemény

Ősidő

  A Föld a Naprendszer por- és gázfelhőjének gravitációs összehúzó-
dásával keletkezett kb. 4,6 milliárd évvel ezelőtt.

 Az őslégkör kialakulása.
  Az őslégkör fokozatos lehűlésével és kondenzálódásával alakultak 

ki az ősóceánok.
 Az első őshegységek kialakulása.
 Az első életnyomok megjelenése (3,7 milliárd évvel ezelőtt).

Előidő
  Több hegységképződés eredményeként kialakultak a konti nen sek 

magját alkotó ősföldek (ősmasszívumok).
  Többszöri eljegesedés.

Óidő

  Az óidő első felében a kaledóniai, a második felében a varisz kuszi 
hegységképződés zajlott, amelyek eredményeként kialakult a 
Kaledóniai- és a Variszkuszi-hegységrendszer.

 Kialakult a Pangea.
  A szárazföldi növények maradványaiból nagy mennyiségű

feketekőszén képződött.

Középidő

  Nagy területeket öntött el a tenger, melynek következtében sok 
helyen (pl. Magyarországon is) mészkő képződött.

 Megkezdődött előbb a pacifi kus, majd az eurázsiai hegység-
képződés.

 A Pangea feldarabolódott Laurázsiára és Gondwanánára, kialakult
a Tethys-óceán.

 Ebben az időben éltek Földünkön a dinoszauruszok.

Újidő

Harmad-
időszak

  Folytatódott a paci� kus és az eurázsiai hegységképződés, amelyek 
eredményeként kialakult a Pacifi kus- és az Eurázsiai-
hegységrendszer.

 Észak- és Dél-Amerika összekapcsolódott.
  Ekkor keletkezett a barnakőszén, a kőolaj, a földgáz és a kősó

legnagyobb része.

Negyed-
időszak

Jégkor 
(pleisztocén)

  A Paci� kus- és az Eurázsiai-hegységrendszer tovább emelkedik.
 Fokozatos lehűlés.
  A jégtakarók és a gleccserek átformálták a kontinensek jelentős 

részének a felszínét. 
 A kontinensek a mai helyükre kerültek.

Jelenkor 
(holocén)

 Általános felmelegedés.
 A kontinensek mai partvonalának kialakulása.
 A mai éghajlati övezetek, övek, területek kialakulása.
 A mai vízrajzi viszonyok kialakulása.
 Az ember felszínformáló tevékenysége.

9.1. táblázat: A földtörténet fontosabb eseményei 
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A nagyszerkezeti egységek átalakulása

hegységképződés, 
gyűrődések

lepusztulás, 
vetődések

további lepusztulás, 
vetődések

Gyűrt-
hegységek

Rögös szerkezetű 
hegységek Ősföldek

Keletkezési idő: középidő és újidő óidő ős- és előidő

FÖLDTÖRTÉNET

9.2. táblázat: A légkör fejlődése

Légkör Eredete Fontosabb összetevői Sorsa

Elsődleges légkör kozmikus gázok  hidrogén
 hélium
 metán
 ammónia
 vízgőz

elillant a világűrbe
az erős napszél 

hatására

Másodlagos légkör 
– redukáló típusú légkör

vulkáni gázok  szén-dioxid
 nitrogén
 vízgőz
 szén-monoxid
 kénsav
 kén-hidrogén

átalakult

Mai légkör = 
harmadlagos légkör 

– oxidáló típusú légkör

az oxigén 
fotoszintézissel keletkezett

 nitrogén
 oxigén
 nemesgázok
 vízgőz

A légkör fejlődése

A vízburok kialakulása

Az ősidőben a Föld lehűlése során, amikor 
az őslégkör hőmérséklete 100 °C alá süllyedt, 
vízgőztartalma lecsapódott, és hatalmas esőzések 
formájában a felszínre hullott.
A mélyedésekben összegyűlt vízből alakultak ki 
az első óceánok.
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9.3. táblázat: Lemezmozgások és következményeik a földtörténet során

Az őskontinensek kialakulása és mozgásai

Idő/időszak Lemezmozgások Következmények

Ős- és 
előidő

Több szuperkontinens képződött.

Óidő

Az ősi déli kontinens (Gondwana), Ős-Észak-
Amerika, Ős-Európa, Ős-Ázsia és az ősi Pantha-
lassza kialakulása.

Ős-Észak-Amerika és Ős-Európa közeledése A Kaledóniai-hegységrendszer kialakulása 
(szilur-devon) 

Ős-Észak-Amerika–Ős-Európa és Ős-Ázsia 
közeledése  Laurázsia

Laurázsia és Gondwana* közeledése  az óidő 
végére kialakult a Pangea, az összes szárazföldet 
egyesítő szuperkontinens, körülötte a hatalmas 
ősóceán, a Panthalassza

*  Dél-Amerika, Afrika, Ausztrália, az Arab-félsziget, a Hindusztáni-
félsziget és Antarktika őse

A Variszkuszi-hegységrendszer kialakulása
(karbon)

Közép idő

Pangea feldarabolódása:
 Pangea szétvált Laurázsiára és Gondwanára
 Laurázsia szétvált Észak-Amerikára és Eurázsiára
 Gondwana három részre darabolódott:

• Dél-Amerika – Afrika
• Ausztrália – Antarktika
• Hindusztáni-félsziget

 Dél-Amerika és Afrika szétválása

 Eurázsia és Afrika közeledése

A Tethys kinyílása 
Az Atlanti-óceán északi medencéjének 
kinyílása

Az Atlanti-óceán déli medencéjének 
kinyílása és a Pacifikus-hegységrendszer 
kialakulásának kezdete
A Tethys záródása és az Eurázsiai-
hegységrendszer kialakulása

Újidő
harmad-
időszak

 Eurázsia és a Hindusztáni-félsziget közeledése
 Ausztrália és Antarktika szétválása
 Észak- és Dél-Amerika összekapcsolódása

A Himalája kialakulása

A GEOSZFÉRÁK KÖLCSÖNHATÁSAI ÉS A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG

OH_FOL1112_gyujtemenysorozat jav.indd   116OH_FOL1112_gyujtemenysorozat jav.indd   116 2022. 06. 10.   9:112022. 06. 10.   9:11



A kontinensek elhelyezkedése a földtörténet során

9.1. A kontinensek elhelyezkedése az előidő végén

9.3. A kontinensek elhelyezkedése a középidőben

9.4. A kontinensek elhelyezkedése napjainkban

9.2. A kontinensek elhelyezkedése az óidő végén

Egyenlítő

P a n t h a l a s s z a

G
o n d w a n a G o n d w a n

aŐs-Észak-

Amerika

Ázsia
Ős-

Európa
Ős-

Egyenlítő P a
n

g
e

a

P a n t h a l a s s z a

Urál

Kaledóniai-hgr.
Variszkuszi-hgr.

Egyenlítő

Eurázsia

Afrika
Dél-
Amerika

Észak-
Amerika

Ausztrália

Antarktika

Kaledóniai-hgr.
Variszkuszi-hgr.

Egyenlítő
Tethys

G o n d w a n a

L a u r á z s i a

Egyenlítő

L a u r á z s i a

G o n d w a n a

Kaledóniai-hgr.
Variszkuszi-hgr.

Egyenlítő

Kaledóniai-hgr.
Variszkuszi-hgr.

Eurázsiai-hgr.
Pacifikus-hgr.

Triászban Jurában

Krétában
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1.

A jégtakaró mozgása

A jégkorszakok következményei

Európában:
Kb. az é. sz. 50°-ig húzódott

(London–Köln–Krakkó–Kijev vonal).
Oka:

A nyugat–kelet irányú hegységek útját állták.

Észak-Amerikában:
Kb. az é. sz. 40°-ig húzódott

(Denver–St. Louis–New York vonal).
Oka:

Nincsenek nyugat–kelet irányú hegységek.

Az északon kialakult jégkori (pleisztocén) 
jégtakaró dél felé növekedett, legnagyobb 

kiterjedését kb. 200 000 éve érte el.

Jégkorszakok (glaciálisok)
 A jégtakaró előrenyomult.
  A tengerszint csökkent, mert a jégtakaró nagy meny-

nyiségű vizet tárolt.

Jégkorszakközök (interglaciálisok)
 A jégtakaró visszahúzódott.
  A tengerszint emelkedett, mert a jégtakaró olvadásá-

val víz szabadult fel.
  A jégtömegtől megszabadult kontinensek kiemelked-

tek (izosztázia).

Jégkorszakok (glaciálisok)
 A jég felszínformáló munkája:

• jégtakaró: hullámossá csiszolta a felszínt                                             tóhátságok
• jégtakaró: olvadékvizek                            ősfolyamvölgyek
• gleccserek: kiszélesítették a völgyeket                            U alakú gleccservölgyek

 A földrajzi övek átrendeződése (pl. éghajlat, természetes növényzet, talaj, állatvilág)
 A tengerszint változása (lásd fönt)

A jégtakaró kiterjedése

Hideg telek 
és hűvös nyarak 
váltják egymást

A hó felhalmozódik, 
összepréselődik 
és jéggé alakul

A hűvös nyarakon 
nem tud elolvadni 

a hótakaró

A síkságokon kiterjednek 
a jégtakarók, a hegysé-
gekben hosszabbodnak 

a gleccserek

A jégkorszakok kialakulása

A Föld pálya-
elemeinek 
változása
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1.
VII.

A népesség földrajzi jellemzői

ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSEK, ELTÉRŐ 
DEMOGRÁFIAI PROBLÉMÁK A 21. SZÁZADBAN

A világ népességének növekedése

 Évszázadokon át lassú növekedés – természeti okok, éhínség, később járványok, háborúk
 Fordulópont: első ipari forradalom (18. sz. vége, 19. sz. eleje)  első demográfi ai forradalom
 – az élelmiszer-termelés feltételei jelentősen javultak
 – ipari termelés és technikai fejlődés
 – tudományos fejlődés (orvostudomány)
 – javuló életfeltételek:

• közegészségügyi állapotok
• a halálozások száma és a gyermekhalandóság csökkent, miközben a születésszám magas maradt
• következmény: a világ népességszáma meghaladja az 1 milliárd főt

 II. világháború utáni időszak: a népességszám robbanásszerű növekedése  második demográfi ai forradalom
 – oka: a természetes szaporodás rohamos növekedése
 – elsősorban Afrika, Ázsia és Latin-Amerika országaiban
 – a fejlett világban is van példa időszakos népességnövekedésre (pl. USA: baby boom)
 – az ipari forradalmak vívmányai, eredményei a fejlődő világban is elterjednek  javuló életkörülmények
 21. század eleje: a világ népessége megközelíti a 8 milliárd főt
 –  az 1920-as évekhez képest már kétszer is megduplázódott a világ népessége
 –  a népességnövekedés üteme meghaladja a gazdasági növekedés/fejlődés ütemét  eltartóképességet meghaladó 

növekedés  túlnépesedés
 –  a növekedés még várhatóan évtizedekig tartani fog, de üteme lassul  a tetőzés a 21. század második felében 

várható (9-10 milliárd fővel)
 A három legdinamikusabban növekvő népesség számú kontinens: Afrika, Ázsia, Dél-Amerika
 –  Ázsiában él a világnépesség 60%-a, Afrikában további 15-20%-a 
 –  Európában és Óceániában stagnál / lassan növekszik a népesség

A népesség térbeli eloszlása
 Népsűrűség: fő/km2

 Egyenlőtlen eloszlás
 – a Föld lakosainak több mint fele Ázsiában él
 –  a teljes lakosság a földfelszín viszonylag kis részén koncentrálódik  sűrűbben lakott térségek  kedvező éghajlatú 

és domborzatú tájak, termékeny síkságok, kedvező fekvésű tengerpartok, fejlett ipari területek
 – jelentős kiterjedésű lakatlan vagy alig lakott területek  magashegységek, sivatagok, sarkvidékek
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1.1. A világ népességszámának alakulása 1.2. A világ népességének növekedése
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 Legnépesebb országok 
 – 1 milliárd fő fölött: Kína, India – India hamarosan megelőzi Kínát
 –  100 millió – 1 milliárd fő között: USA, Indonézia, Pakisztán, Brazília, Nigéria, Banglades, Oroszország, Mexikó, 

Japán, Etiópia, Fülöp-szigetek, Egyiptom
 – ebben a 14 országban él a Föld lakóinak kb. 60-65%-a
 –  az utóbbi évtizedek során a legnépesebb országok közül „kicsúsztak” az európaiak, viszont az afrikai és ázsiai államok

száma nőtt

A legnagyobb népességkoncentrációk (népességtömörülések)

Terület Országok Nagyvárosok és népességtömörülések

Indiai szubkontinens India, Banglades, Pakisztán Újdelhi, Mumbai (Bombay), Csennai (Madras), 
Kolkata (Calcutta), Dakka, Karacsi

Kelet-Ázsia Kína keleti és déli része, Koreai-félsziget, 
Japán, Tajvan

Tokió, Oszaka, Kiotó („Tokaido”), Szöul, Peking, 
Sanghaj, Vuhan, Hongkong, Sencsen, Kanton

Délkelet-Ázsia Szingapúr, Indonézia, Vietnám, Fülöp-szigetek, 
Thaiföld, Malajzia

Jakarta, Manila, Bangkok, Kuala Lumpur

Az USA észak-atlanti partvidéke és a Nagy-tavak vidéke New York, Boston, Washington („BosWash”)

Brazília délkeleti része Rio de Janeiro, São Paulo

Nílus-völgy Kairó, Alexandria

Guineai-öböl partvidéke Lagos

Nyugat- és Közép-Európa Párizs, London,  „Randstad”

 Rendkívül ritkán lakott, alacsony népsűrűségű országok: Ausztrália, Kanada, Algéria, Líbia, Mongólia, Szaúd-Arábia
 Egyenlőtlen eloszlás okai:
 – természeti okok (éghajlati és domborzati viszonyok)
 – a népsűrűséget befolyásolják bizonyos társadalmi tényezők is (pl. munkalehetőségek, fejlettség, migráció)
 Óriásvárosok (10 millió fő fölötti lakosságszám)  legnépesebb: Tokió (agglomerációval 37 millió fő)
 Mamutvárosok (megalopoliszok) – BosWash, Tokaido, Randstad

Népesedési (demográfi ai) átmenet

 Fogalma: 
 –  egy ország népessége a magas születési és halálozási aránytól az alacsony születési és halálozási arány felé halad
 –  az átmenet időtartama átlagosan 100-150 év, de ez országról országra változik az adott országra jellemző folyamatok 

függvényében
 Születési arányszám: élveszületések száma 1000 főre (ezrelékben megadva)
 Halálozási arányszám: halálozások száma 1000 főre (ezrelékben megadva)
  Természetes szaporodás: az élveszületések és a halálozások különbsége (pozitív szám), a születések száma meghaladja 

a halálozások számát
  Természetes fogyás: az élveszületések és a halálozások különbsége (negatív szám), a halálozások száma meghaladja 

a születések számát

1.1. táblázat: A legnagyobb népességtömörülések 
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Korfák

 Korfa: a népesség nemek és életkor szerinti megoszlását szemléltető diagram
  Az aktuális állapotot mutatja, de az adott ország közelmúltjára is következtethetünk belőle (pl. népesedéspolitikai 

változások, történelmi események, háborúk, bevándorlási/kivándorlási hullámok „nyomot hagynak” a korfák alakján)
 A népesedési átmenet szakaszai és a korfák alakja között összefüggés tapasztalható:
 –  a folyamat során a piramis alakú korfától a koporsó alakú korfa felé haladnak az országok, mivel korösszetételük 

megváltozik
 – a korfák alapja szűkül (fi atalok részaránya csökken)
 –  a korfák közepe és csúcsa kiszélesedik (középkorú és idősebb korcsoportok aránya nő, magasabb átlagéletkor)
 –  a korfák magassága nő (utalva a születéskor várható átlagos élettartamra)
 Speciális alakú korfák – pl. migráció miatt eltorzult korfa (Katar, Egyesült Arab Emírségek)

I. szakasz II. szakasz III. szakasz IV. szakasz V. szakasz
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1. 2. táblázat: A demográfiai átmenet szakaszai

1.3. Korfatípusok
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DEMOGRÁFIAI PROBLÉMÁK A 21. SZÁZADBAN

A  népesség megoszlása

 nemek szerint
 korcsoportok szerint
 végzettség / képzettség szerint
 gazdasági aktivitás szerint

Gazdaságilag aktív népesség, akik munkát végeznek, vagy munkát keresnek

munkanélküli
képesek dolgozni, 
és keresnek munkát

aktív kereső
(foglalkoztatott) rendelkeznek munkahellyel, munkájukért 
bért kapnak

Gazdaságilag nem aktív népesség, nem végeznek bérrel járó munkát

nem aktív kereső
nem dolgoznak foglalkoztatottként, de rendszeres 
jövedelemben részesülnek
(pl. gyesen lévő anyák, nyugdíjasok)

eltartottak
nem rendelkeznek bérrel vagy jövedelemmel, megélheté-
sükről mások gondoskodnak 
(pl. tanulók)

Fiatalodó és elöregedő társadalmak jellemzői, kihívásai

Fiatalos Elöregedő

 népesebb családok
 sok eltartott 
 alacsonyabb átlagéletkor
 nagyobb igény az oktatási intézményekre
 tartósan magas számú potenciális munkaerő
 munkalehetőség biztosításának nehézségei
 családtervezés szükségessége
 túlnépesedés veszélye
 kivándorlás veszélye
 elsősorban a perifériaországokra jellemző

 egyre kevesebb gyerek születik
  magasabb átlagéletkor (és születéskor várható átlagos 

élettartam)
 szociális ellátás nehézségei (pl. nyugdíjak biztosítása) 
 egészségügyi ellátórendszer fejlesztése
 bizonyos munkakörökben jelentős munkaerőhiány
 nyugdíjas munkavállalás lehetősége
  gyermekvállalást ösztönző családpolitika szükségessége
 kivándorlás megelőzése
 elsősorban a centrum és félperiféria országokra jellemző

a népesség mint erőforrás
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1.4. A világ népességének korfája (1950–2100)
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A népesség térbeli mozgásai

 Népességmozgás (vándorlás, migráció)
 –  népesség ideiglenes vagy tartós helyváltoztatása
 –  a népességmozgást kiváltó tényezők
  • természeti/társadalmi/gazdasági
  • taszító/vonzó
 a népességmozgás típusai
 –  földrajzi távolság szerint:
  • nemzetközi:
    kontinensek közötti, interkontinentális (pl. Afrikából Európába)

    kontinensen belüli (pl. a Balkán-félszigetről Németországba)
    belföldi – országon belül (pl. vidékről Budapestre)
 –  rendszeresség szerint:
  • állandó
  • időszakos – szezonális mozgás (pl. időszakos munkavégzés céljából)

– kiváltó ok szerint:
 •  kényszer (pl. politikai-vallási üldöztetés, szegénység, háború, létbizonytalanság, túlnépesedés, természeti 

katasztrófák, ki- és betelepítés)
 • önkéntes/gazdasági célú (pl. munkavállalás) 
– ingázás (közigazgatási határ átlépésével, rendszeres, munka vagy oktatási célú)

 Vándorlási egyenleg/vándorlási különbözet
– ki- és bevándorlás különbsége
– egy adott ország népességszámát a természetes szaporodás/fogyás és a vándorlási különbözet alakítja

 Nemzetközi migrációból fakadó előnyök:
– kulturális sokszínűség (zene, sport), tolerancia erősítése
– nemzetközi kapcsolatok erősítése
– nemzetközi munkakörnyezetben való érvényesülés lehetőségei
– „brain drain” (agyelszívás)

 A nemzetközi népességmozgások társadalmi-gazdasági következményei:
– kibocsátó országok gazdasági-politikai problémái, a kiváltó okok kezelése
– családok szétszakadása, elidegenedés
– tehetséges, képzett munkaerő elvesztése a kibocsátó országban
– vendégmunkások kizsákmányolása
– illegális bevándorlás és annak kezelése
– menekülttáborok fenntartása 
– a befogadó országban társadalmi feszültségek, kulturális ellentétek, az együttélés nehézségei 

ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSEK, ELTÉRŐ 
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Nagyrasszok, világnyelvek, világvallások, 
kultúrkörök, államformák

2.1. táblázat: Az öt világvallás

 elterjedésük: vándorlás  alkalmazkodás 
 nagyrasszok nagy fokú keveredése  átmeneti rasszok, kevert rasszok (keverék népek)
 újkori kevert rasszok: mesztic; mulatt; zambo
 rasszizmus  mai napig megoldatlan társadalmi probléma és konfl iktusforrás

 Kb. 3000 beszélt nyelv
  Gyarmatosítással elterjedő nyelvek 

angol, francia, spanyol, portugál 
(+ kisebb részben német, olasz, holland)

 Afrika + Ázsia  arab
  A 20. század során jelentőssé váló nyel-

vek  mandarin, hindi, bengáli, urdu
 Egyéb  orosz, japán

A vallás társadalmi-gazdasági életben betöltött szerepe:
  népesedés- és családpolitika, nők szerepe 

a társadalomban, házasság
 étkezési hagyományok
 kulturális események, építészet
 politikai döntések
 közösségépítés, identitás

Europid Negrid Mongolid Veddo-ausztralid

Európa, Észak-Amerika Afrika, Amerika
Kelet- és Délkelet-Ázsia, 
Észak-Amerika őslakosai

Ausztrália és Új-Zéland 
őslakosai, Polinézia

 legtöbb hívővel rendelkező vallások
–  hívők száma alapján: 1. kereszténység, 2. iszlám, 

3. hinduizmus
 világvallások bölcsője: Ázsia
 évezredes hagyományrendszer, ünnepek, jelképek
 szent dokumentumok
 vallási központok, szent helyek

2.
Nagyrasszok

4 nagyrassz

Világvallások 

Kereszténység Iszlám Hinduizmus Buddhizmus
Judaizmus 

(zsidó, vagy 
izraelita vallás)

Központja(i) Róma, Jeruzsálem, 
Moszkva

Mekka, Medina, 
Jeruzsálem Varanaszi Lhásza Jeruzsálem

Kapcsolódó 
fogalmak

Biblia, pápa, pátriárka, 
egyistenhit, katolikus, 

protestáns, keleti 
keresztény

Korán, siíta, 
szunnita, öt pillér, 

mecset, egyistenhit

Védák, 
újjászületés, 

lélekvándorlás

Buddha, tanítások, 
nirvána, 

dalai láma

Tóra, Talmud, 
egyistenhit, 
diaszpóra, 
zsinagóga

Világnyelvek

 A Földön elterjedt 3000 nyelv – a kínai, a hindi és az arab nyelvet legtöbben anyanyelvként beszélik.

  Anyanyelv: az ember gyermekkorában a szüleitől vagy a környezetétől megtanult nyelve, amit az élete során, termé-
szetes módon, fordítás nélkül használ, gondolatait ezen a nyelven képes a legkönnyebben kifejezni.

  Világnyelv: széles körben elterjedt, milliók által használt nyelv, nemzetközi kommunikációs nyelvként az eredeti 
elterjedési területén kívül is használják

  Angol: kb. 1,5-2 milliárd fő beszéli a legszélesebb körben használt 
világnyelv (anyanyelvűek + idegen nyelvként használók, nyelvtanulók)

  Hivatalos nyelv: az adott ország vagy szervezet által hivatalosan 
használt nyelv

ENSZ: 6 hivatalos nyelv (angol, francia, spanyol, orosz, kínai, arab)
EU: a tagországok hivatalos nyelvei az EU hivatalos nyelvei is
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2.1. Kultúrkörök a világban

A Föld kulturális régiói, kultúrkörök

Állam és nemzet

 Állam – határokkal körülvett, saját intézményrendszerrel rendelkező, önálló (szuverén) területi és politikai egység
  Nemzet – történelmi alapokon nyugvó közösség, amelyet a közös terület és identitás, kultúra (pl. nyelv, 

hagyományok) kapcsol össze
  Nemzetállam – az állam és az államalkotó nemzet határai többé-kevésbé egybeesnek, ezért az állam etnikai 

szempontból homogén (pl. Norvégia)
  Többnemzetiségű állam – egy állam területén több etnikum él (pl. Belgium)
  Nemzeti kisebbség – az államalkotó nemzethez képest kisebb létszámban megjelenő, anyaországgal rendelkező 

nép csoport, tömbben vagy szórványban él (pl. magyarok a mai Románia területén)
  Etnikai kisebbség – olyan kisebbségi népcsoport, amely nem rendelkezik anyaországgal (pl. roma/cigány, kurd)

Államformák

 Monarchia az államfő az uralkodó, hatalmát örökléssel szerzi (pl. királyi család) 
– Abszolút monarchia: az uralkodó hatalmának nincsenek korlátai

• pl. Szaúd-Arábia (király), Brunei, Omán (szultán), Katar (emír)
–  alkotmányos-parlamentáris monarchia: az uralkodó hatalmát alkotmányosan korlátozzák, az uralkodó szerepe 

formális, 
a politikai hatalmat a kormány (ill. a parlament) gyakorolja
•  pl. Egyesült Királyság, Norvégia, Dánia, Svédország, Hollandia, Belgium, Spanyolország, Jordánia, Marokkó, 

Th aiföld (király/nő), Monaco, Luxemburg, Liechtenstein (herceg, nagyherceg), Japán (császár)
  Köztársaság leggyakoribb államforma, jellemzői: demokratikus berendezkedés, választott tisztségviselők, hatalmi 

ágak szétválasztása
– központi irányítású köztársaságok  a döntéshozatal a központi kormányzat kezében összpontosul

• pl. Törökország, Franciaország
–  szövetségi köztársaság  föderális állam, melynek tagállamai valamilyen fokú autonómiával és saját intéz-

ményrendszerrel rendelkeznek (jellemzően nagy területű államok)
• pl. Németország, Ausztria, Svájc, Brazília, India, Mexikó, Amerikai Egyesült Államok

– szocialista népköztársaság  a hatalmat a párt vezetői gyakorolják
• pl. Kína, Vietnám

ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSEK, ELTÉRŐ 
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Településtípusok és urbanizáció3.
Település fogalma

 Egy adott embercsoport lakó-, munka- és rekreációs helyének térbeli egysége
 A települések az ember által alkotott infrastruktúra részei.

Települések elhelyezkedése  

Települések funkciói

Településtípusok

3.1. A korai városfejlődést segítő természeti adottságok

népesség-
szám

gazdasági jelleg, 
feladatkör

közigazgatási 
besorolás

földrajzi 
fekvés

épületek 
száma alaprajz

Települések csoportosítása

kulturális

turisztikai

oktatási

katonai kutatói

lakóhelyi mezőgazdaságiközigazgatási

közlekedési

kereskedelmi

ipari

települések 
funkciói

dombtető
folyami
sziget

folyókanyar

félszigetpartközeli sziget tengeröböl

folyó-
torkolat

hídfő,
átkelőhely
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Gazdasági jelleg, szerepkör szerint:
 mezőgazdasági települések
 iparvárosok, bányavárosok
 üdülőtelepülések, fürdővárosok, fesztiválvárosok
 közlekedési csomópontok, kikötővárosok
 iskolavárosok, vallási központok
 világvárosok (globális városok)
 technopoliszok

Hasznosítás módja szerint: 

  állandó: lakóhely és munkahely kötött
  ideiglenes: átmenetileg létezik, mozgásban van 

(pl. nomád tábor, kutatóállomás)
  magányos település (pl. tanya, farm): jellemzően 

mezőgazdasági szerepkör  magyar tanyavilág

Alaprajz szerint: 

 szabályos és szabálytalan alaprajz
 domborzati és történelmi okok
  sajátos településformák (pl. szeres/szeges települé-

sek, tanyabokrok)
  tervezett települések (pl. Brazíliaváros, Washington, 

Canberra, Nur-Szultan)

Település

ideiglenes

szórvány

állandó

falutanya városfarm

csoportos

szalagtelkes falu

orsós, piacutcás falu
(Németország,

Észak-Magyarország)

útifaluhalmazfalu

farmtelepülés (USA)

Lakosságszám szerint:

  központi szerepkörök (közigazgatás, egészségügyi 
ellátás, oktatás, szórakozás, üzletek)

  településhierarchia: az egyes szintekhez tartozó 
települések száma a hierarchiában felfelé haladva 
csökken

  egyenletes eloszlás ritka (történelmi fejlődés eltérései!)

1000 000 felett

Népességszám (fő)

2000 alatt

nagyfalu, óriásfalu

törpefalu, aprófalu, kisfalu

kisváros, középváros

nagyváros

regionális
nagyváros

világ-
város

2000–10 000

10 000 – 100 000

Növekszik
a település mérete,
népességszáma,
szolgáltatások
száma

100 000 – 500 000

500 000 – 1000 000

ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSEK, ELTÉRŐ 
DEMOGRÁFIAI PROBLÉMÁK A 21. SZÁZADBAN

Falvak
 jellemzően mezőgazdasági tevékenység, lakosságszámuk általában néhány száz fő 
 alacsonyabb szintű infrastruktúra, magasabb szintű szolgáltatások hiánya
 hazánk: alföldi nagy- és óriásfalvak + dombsági, hegyvidéki aprófalvak és törpefalvak
 elvándorlás, elöregedés veszélye
 a falvak újjáéledésének lehetőségei:

– olcsóbb ingatlanok
– tisztább levegő, élhetőbb környezet  betelepülés
– hagyományőrzés, kulturális programok, egyesületek
– falusi turizmus, vendégházak, erdei iskolák létesítése

 hagyományos, átalakult és modern/városias falvak

127
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3.3. A vidéki és városi lakosság arányának változása

3.4. Az urbanizáció foka az egyes kontinenseken

3.5. A városfejlődés szakaszai

urbanizáció szuburbanizáció

nagyváros

elővárosok

dezurbanizáció reurbanizáció

Né
pe

ss
ég

sz
ám

  Urbanizáció: a városi lakosság számának és 
részarányának növekedése (világ: 50-60%)

 városok száma és mérete nő
  a fejlett és a fejlődő világ városfejlődésének 

folyamata, jellemzői eltérnek egymástól
  egyes országok sajátos földrajzi helyzete: 

az urba nizáció foka közel 100%
 városodás és városiasodás különbsége

–  városodás – városok népességének, számának 
növekedése

–   városiasodás – városi arculat terjedése, fejlődő 
infrastruktúra, jobb életminőség

  városrobbanás következményei  pl. nyomor-
negye dek, horizontális/vertikális terjeszkedés

  városrehabilitáció  leromlott városrészek
(slum, gettó) fejlesztése, a lakosok igényeihez 
alkalmazkodó, tudatos városfejlesztés, élhetőség 
és szolgáltatások színvonalának növelése

A városfejlődés szakaszai:
 urbanizáció (vidék  város)
  szuburbanizáció/elővárosodás

(nagyváros   elővárosok)
 dezurbanizáció/ellenvárosodás (város  vidék)
 reurbanizáció (vidék/elővárosok  újra nagyváros)

ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSEK, ELTÉRŐ 
DEMOGRÁFIAI PROBLÉMÁK A 21. SZÁZADBAN

3.2. Az urbanizáció foka (%)

nincs
adat 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Városfejlődés

DEMOGRÁFIAI PROBLÉMÁK A 21. SZÁZADBAN128

OH_FOL1112_gyujtemenysorozat jav.indd   128OH_FOL1112_gyujtemenysorozat jav.indd   128 2022. 06. 10.   9:112022. 06. 10.   9:11



Településszerkezet

Nagyvárosok szerkezete 

Agglomeráció 

3.6. Budapest szerkezete 3.7. A városszerkezet két modellje

3.9. A budapesti agglomeráció közigazgatási térképe

V.
VI.
VII.
VIII.

XIII.

IV.
XV.

XVI.

XVII.X.

XVIII.
XIX.

XX.
XXI.

XXII.

XI.

XII. I.

II.

III.

XXIII.

IX.

XIV.

városmag
belső lakóöv
külső

külső lakóöv

ipartelep
beépítetlen
terület

munkahelyöv

központi üzleti negyed
átmeneti zóna (elhanyagolt lakások)
munkahelyöv és munkások lakóhelye

lakóhelyöv
kisebb központokkal 

4

Koncentrikus városmodell Szektormodell

1

2

4

4

2
3

Koncentrikus városmodell

44444

4

2

11111
12

2

3

2

3

3

3 5

1

45

ingázók övezete

4

4

5

  központi település és a vonzáskörzetébe 
tartozó kisebb települések együttese

  komplex kapcsolatrendszer (pl. közlekedés 
 ingázás)

  alvótelepülés – lakosai naponta ingáznak, 
szinte csak lakófunkcióval bír

  bolygóváros – nagyobb népességszám, 
bizonyos központi szerepkörök átvétele 
a nagyvárostól

Szentendre

Visegrád

Pilisvörösvár

Zsámbék

Budaörs
Biatorbágy

Törökbálint

Halásztelek

DunaharasztiSzigetszentmiklós

Százhalombatta Tököl Szigethalom
Dunavarsány Ócsa

Gyál
Vecsés

Üllő

Maglód

Pécel

Isaszeg

Gödöllő

Veresegyház

Fót
Dunakeszi

Göd

Vác

Kistarcsa

Gyömrő

Pomáz

Budakalász

Budakeszi

Érd

Budapest

Diósd

Őrbottyán

Piliscsaba

Kerepes

Leányfalu

Solymár

Tárnok

Taksony
Alsónémedi

Csömör

MogyoródNagykovácsi

Felsőpakony

Ecser

Szada

Sződliget

Délegyháza

Nagytarcsa

Vácrátót

Sződ
Csörög

Kisoroszi
Dunabogdány

Pilisszentlászló

Pilisszentkereszt

Pilisszántó Csobánka

Pilis-
borosjenő

Pilisjászfalu
Tinnye

Perbál Pilisszentiván

Remete-
szőlős

Tök Buda-
jenő Telki

Páty
Herceghalom

Pusztazámor
Sóskút

Üröm

Tahitótfalu

Pócsmegyer

Sziget-
monostor Csomád Erdőkertes

Majosháza

megyei jogú város
város
nagyközség
község

3.8. A telekárak változása a városközponttól 
(piros terület) való távolsággal

te
le

ká
ra

k

ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSEK, ELTÉRŐ 
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Települések népességszámának csökkenése, az elnéptelenedés okai: 
  Természeti/ipari katasztrófa, környezeti változás, gazdasági tevékenység megszűnése, háborús pusztítás, 

elöregedés, kitelepítés

3.2. Az urbanizáció foka (%)

129
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3.10. Városi hőszigetprofil

Nagyvárosi problémák, urbanizációs ártalmak

ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSEK, ELTÉRŐ 
DEMOGRÁFIAI PROBLÉMÁK A 21. SZÁZADBAN130

 túlzott víz- és energiahasználat
 közlekedésből, iparból származó szennyezés 
 zajterhelés, fényszennyezés
 kevés zöldfelület, leromlott épületek
 városi stressz
 zsúfoltság, közlekedési dugók
  társadalmi problémák (pl. elidegenedés, létbiztonság/közbiztonság hiánya)
 növekvő ingatlanárak
 hulladékgazdálkodás problémái 
 városi hősziget, melegebb városklíma

1.
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Gazdasági 
szektor

Primer 
szektor

Szekunder 
szektor

Tercier 
szektor

Kvaterner 
szektor

Feladat nyersanyag kiterme-
lése, előállítása

nyersanyag 
késztermékké, 
energiává 
alakítása, ill. 
alapanyagok 
előállítása 

a társadalmi-gazdasági 
élet működésének 
támogatása

az információ tárolásával, 
feldol go zásával és továb bí tá-
sával összefüggő tevékeny-
ségek (gyakran a tercierrel 
együtt jelenítik meg, nehezen 
mérhető)

Gazdasági 
ágak, ágazatok 
(példák)

mezőgazdaság 
(növénytermesztés, 
állattenyésztés, erdő- 
és vadgazdál ko dás, 
halászat), bányászat

feldolgozóipar, 
energiagazdaság

gazdasági szolgáltatások 
(kereskedelem,
közlekedés, kommunális 
ellátás, idegenforgalom, 
pénzügyi szolgáltatások, 
hírközlés)

társadalmi szolgáltatások 
(oktatás, egészségügy, 
közigazgatás, hon-
védelem, közbiztonság, 
igazságszolgáltatás)

kutatás és fejlesztés, 
információs gazdaság

1.1. táblázat: A gazdasági szektorok jellemzői

VIII. A NEMZETGAZDASÁGTÓL 
A GLOBÁLIS VILÁGGAZDASÁGIG

131

A piacgazdaság jellemzői

 A rendszerváltoztatás előtt: tervutasításos gazdaság, állami és szövetkezeti tulajdon
 Kapitalizmus  gyakori gazdasági forma
 Piac = vevők és eladók
 Folyamatait, árrendszerét a piaci kereslet és kínálat irányítja
 A piaci szereplők között verseny zajlik  termékfejlesztésre, innovációra ösztönzés, hatékonyság növelése
 Elsődleges célja a profi tszerzés
  A piaci termelőeszközök magántulajdonban vannak

– ezek egy része privatizáció révén került állami és szövetkezeti tulajdonból magántulajdonba
 Korlátozott állami jelenlét  az állam szerepe, hogy:

–  zavartalan gazdasági körülményeket biztosítson a piaci szereplők és a piaci verseny számára (pl. infrastruktúra 
fejlesztésével, jogszabályi háttérrel)

– a társadalmi érdekeket érvényesítse, védje a munkavállalók alapjogait
– a társadalmi egyenlőtlenségeket mérsékelje (szociális háló)
–  az igazságtalan, jogszerűtlen piaci magatartást, a piaci versenyt torzító gyakorlatokat (pl. monopolhelyzet) 

azonosítsa és megszüntesse

A gazdaság szerkezete, szektorai 

A piacgazdaság és a gazdaság szerkezete1.
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  A foglalkoztatási szerkezet a gazdasági fejlettség egyik mutatója
–  alacsony gazdasági fejlettségű országok: a munkavál la   lók többsége 

a primer szektorban dolgozik
–  magas gazdasági fejlettségű országok, posztindusztriá lis társadalmak: 

a munkavállalók többsége a tercier szek tor ban dolgozik
–  foglalkozási átrétegződés  az egyes szektorokban foglalkozta-

tot tak száma átalakul (pl. a szekunder szektorból a tercierbe áram-
lik a munkaerő)

A piacgazdaság jellemzői

   Alapvetően meghatározzák a termelési fo-
lyamatot és a termelékenységet 

 Területenként eltérőek
 Természeti és társadalmi telepítő tényezők

–  természeti – földrajzi fekvés, éghajlat, 
ásványkincsek, vízellátottság, talajviszo-
nyok, környezeti állapot

–  társadalmi – munkaerő (mennyiség és 
képzettség), gazdasági-politikai stabilitás, 
infrastruktúra, jogrendszer, termelési ha-
gyományok, ingatlanárak, piac közelsége, 
tőke, kooperációs és kutatási lehetőségek

 Puha és kemény telepítő tényezők
–  puha: hatásuk nehezen mérhető, szám-

szerűsíthető
– kemény: hatásuk számokban kifejezhető

primer
szektor

szekunder
szektor

tercier
szektor

USA

Nepál

Brazília

2%

75% 23%

53%

24%
23%

81%

3%16%

szekunder szektor

tercier szektor

primer szektor

fejlett
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1.2. A foglalkozási szerkezet három ország példáján 1.3. A foglalkoztatottság és a hozzáadott érték aránya gazdasági 
szektoronként a különböző fejlettségű gazdaságokban 

1.4. A telepítő tényezők

PUHA

KEMÉNY

(a telepítő tényezők jelentősége a cégek döntésében)

űynnök
zéhen

)eséré
m

kenéynőleyleh
a(

kicsi nagy

beszállítók közelsége

K+F,
tudományos

együttműködés

adók nagysága

az ipari terület mérete

a munkaerő minősége
és mennyisége

regionális piac mérete
(tovább)képző intézmények

közelsége

az adminisztráció
rugalmassága

éghajlat

iskola közelsége

kulturális kínálat

megközelíthetőség 
és lakhatás 

városkép

a szabadidő
eltöltésének
lehetősége

vállalkozásbarát
önkormányzat

szociális
klíma

A NEMZETGAZDASÁGTÓL  A GLOBÁLIS VILÁGGAZDASÁGIG

1.1. Az egyes szektorokban foglalkoztatottak 
arányának időbeli változása

primer

szekunder

kvaterner

tercier

1800 1850 1900 1950 2000
0
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75
(%)

iparosítás
előtti

kor

korai
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kora

késői
iparosítás

kora

iparosítás
utáni

kor
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A gazdasági fejlettség mutatói, a fejlettség területi eltérései

 Mutatók: 
– GDP – bruttó hazai termék 
– GNI – bruttó nemzeti jövedelem
– HDI – emberi fejlettség indexe

 A mutatók alapján az országok különböző fejlettségi kategóriákba sorolhatók
 Több mutató együttes használatával teljesebb képet kaphatunk az ország fejlettségéről

 Egyéb mutatók: pl. emberi szegénységi index

Kereskedelmi alapfogalmak

 import (termék behozatala)
 export (termék kivitele)
 pozitív külkereskedelmi mérleg: export > import
 negatív külkereskedelmi mérleg: import > export
 külkereskedelmi áruszerkezet
 exporttámogatás (szubvenció)
 protekcionizmus – külső gazdasági hatások (és verseny) elleni védekezés, belső piacot védő gazdaságpolitika

– vám – importált termékekre kivetett adó
– kvóta – import mennyiségi korlátozása

 szakosodás (specializáció) – egy ország egy adott termékcsoport előállítását helyezi a középpontba
 embargó – egy adott országgal való kereskedelem átmeneti zárolása (jellemzően politikai okból)
 dömping – egy adott terméket külföldön olcsóbban értékesítenek, mint a hazai piacon 
 cserearányromlás – az importált termékek ára gyorsabban növekszik, mint az exportált termékeké
 méltányos kereskedelem – fair trade

GDP GNI HDI
Egy ország területén egy év alatt 
előállított javak és szolgáltatások 
összértéke

Egy ország vagy az ország állampolgá-
rainak tulajdonában lévő vállalatok által 
egy év alatt előállított javak és szolgálta-
tások összértéke (beleértve az általuk 
külföldön megtermelt értéket is)

A GDP/fő értékből, a születéskor várható 
átlagos élettartamból és az iskolázottság-
ból számított mutató (értéke: 0–1 között)

A NEMZETGAZDASÁGTÓL  A GLOBÁLIS VILÁGGAZDASÁGIG

1.6. Az emberi fejlettségi mutató a világ országaiban (2018)

20000 10000 5000 1000

HDI, 2018
1 0,8
nagyon magas magas közepes alacsony

0,7 0,55 01.5. Az egy főre jutó GNI értéke a világ országaiban (USD, 2018)
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Centrum, periféria és félperiféria a világgazdaságban

 Hagyományos felosztás
  Egyes országok gyors fejlődésük miatt félperifériává váltak, az egykor a fejlődő világhoz sorolt államok egy része 

jelentős gazdasági-politikai szereplővé vált
 Néhány ország „elhelyezése” nem egyértelmű

A NEMZETGAZDASÁGTÓL  A GLOBÁLIS VILÁGGAZDASÁGIG

centrum

a centrum ipari központjai

a centrum peremterületei

triád félperiféria

a félperiféria ipari központjai

a félperiféria peremterületei

periféria

a periféria
peremterületei

2.1. Centrum- és perifériatérségek a világban

A NEMZETGAZDASÁGTÓL  A GLOBÁLIS VILÁGGAZDASÁGIG134

15–19. század: 
  világkereskedelem folyamatos bővülése, új világrészek 

bevonódása
 Európa mint gazdasági pólus
  gyarmatbirodalmak kialakulása (pl. brit)

II. világháború után: 
 két pólus
 Egyesült Államok és Szovjetunió
 kapitalista és szocialista országok
 hidegháború (1980-as évek végéig)

20. század vége, 21. század eleje 
  globalizáció
 három pólus (Triád):

–  Egyesült Államok, Európai Unió és Japán (DK-Ázsia)
  egyéb gazdasági centrumok: Oroszország, 

BRICS, integrációk stb.
 Kína nagyhatalommá válik
  gazdasági erőtér átrendeződése, geopolitikai konfl iktusok

20. század eleje:
  többpólusú világgazdaság kialakulása
 Egyesült Államok megerősödése
 gyarmatbirodalmak széthullása

Napjaink világgazdasága2.
A többpólusú, sok központú világgazdaság kialakulása, területi átrendeződése
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A NEMZETGAZDASÁGTÓL  A GLOBÁLIS VILÁGGAZDASÁGIG

2.1. táblázat: Centrum, periféria és félperiféria a világgazdaságban

135

Centrumterületek Félperifériák Perifériák

a világgazdaság vezető hatalmai, 
térségei  globális hatás

az elmúlt évtizedekben jelentős gazda sá gi 
fejlődést mutató, felzárkózó országok

fejlődő államok (főként egykori 
gyarmatok)

jellemzően az északi félgömb államai egykori perifériák jellemzően a déli félgömb államai

magas jövedelmű országok (magas 
GDP és GDP/fő),  jóléti államok

közepes és magas jövedelmű országok 
(környezetükhöz képest magas GDP 
és GDP/fő)

alacsony jövedelmű országok 
(alacsony GDP és GDP/fő)

változatos gazdasági szerkezet, 
a munkavállalók többsége a tercier 
szektorban dolgozik + innovációk 
(kvaterner szektor jelentősége)

még sokan dolgoznak a primer 
szek torban, de a szekunder és a tercier 
szektor aránya dinamikusan növekszik

a lakosság jelentős része a primer 
szektorban dolgozik, de a szekunder 
és a tercier szektor viszonylag fejlet len

TNC-k központjai + globális pénzügyi 
központok

egyre több TNC-nek adnak otthont 
+ befektetőként jelennek meg a peri fé-
ria térségekben

egyoldalú termelés, világpiaci 
függés + TNC-k jelenléte a kitermelő 
ágazatokban

magas szintű infrastruktúra minden
gazdasági ágazatban, képzett
munkaerő, a robotizáció elterjedése

jelentős infrastrukturális beruházások, 
növekvő gazdasági befolyás (régiók, 
kontinensek szintjén), a munkaerőnek 
csak egy kisebb hányada képzett

a gazdasági fejlődést hátráltató, hiá nyos
(és lassan fejlődő) infrastruktúra, 
kevés képzett munkaerő

a nemzetközi vándorlás célterületei a nemzetközi vándorlás célterületei 
+ kibocsátó országai

sok perifériaországban: túlnépese dés 
veszélye a nemzetközi vándorlás 
kibocsátó országai

magas születéskor várható átlagos 
élet tartam, magas életszínvonal, 
magas színvonalú oktatás, 
fejlett szociális háló

magas születéskor várható átlagos élet-
tartam, a környező országokhoz képest 
magasabb életszínvonal, 
a gazdagabb és szegényebb rétegek 
közötti társadalmi polarizáció

alacsony születéskor várható átlagos 
élettartam, az oktatáshoz és az egész -
ségügyi szolgáltatáshoz való hozzá fé-
rés alacsony szintű / hiányos, szegény-
ség

az urbanizáció foka magas az urbanizáció foka magas/közepes az urbanizáció foka közepes/
alacsony

 USA
 az Európai Unió magterülete
 Japán 
 BRICS-országok

– Kína
– Oroszország
– Brazília
– India
– Dél-afrikai Köztársaság

 Kanada, Mexikó
 Argentína, Chile
  az Európai Unió dél-, kelet- és ke-

let-közép-európai tagjai 
 Törökország
  „kis tigrisek”, újonnan iparosodott 

országok (pl. Dél-Korea), 
  Ausztrália, Új-Zéland, Szingapúr 
  DK-Ázsia egy-egy állama (Thaiföld, 

Indonézia, Fülöp-szk.)
  az arab térség fejlettebb államai 

(Marokkó, Egyiptom, Öböl-államok)

 Közép-Amerika legtöbb állama
 Latin-Amerika egy része
 szubszaharai Afrika
  Közép- és Dél-Ázsia országainak 

többsége
 Óceánia
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Sajátos, egyedi szerepkörű országok 

 Gazdaságukat jellemzően egy-egy gazdasági ágazat dominálja
 Általában kis területű és kis népességű államok 

Országcsoport Földrajzi elhelyezkedés Jellemzők Példák

Öböl-államok a Perzsa- (Arab-) öböl 
melléke

 jelentős kőolaj-kitermelők és -expor tálók
 többségük az OPEC tagja
  olajexporton keresztül globális hatás
  magas GDP/fő, magas életszínvonal
  jóléti államok, a vendégmunkások aránya 

számottevő
  napjainkban: látványberuházások, nemzet-

közi turizmus, földrajzi hely zetből adódó 
előnyök kihasználása (pl. légi közlekedés, 
hajózás)

 Szaúd-Arábia
 Kuvait
 Katar
 Bahrein
  Egyesült Arab 

Emírségek

„Adóparadi-
csomok”

apró szigetországok, 
szigetcsoportok, miniál-
lamok (Csendes-óceán, 
Atlanti-óceán, Karib-tenger 
térsége)

  o� shore területek rendkívül kedvező adózási 
feltételekkel

  könnyű, felügyelettől mentes, anonim 
cégalapítás és számlanyitás

 alacsony adókulcsok / nincs adózás
  pénzügyi átláthatóság hiánya, titoktartás
 negatív nemzetközi megítélés

 Brit Virgin-szk.
 Kajmán-szk.
 Bahama-szk.
 Panama
 Gibraltár
 Andorra
 Seychelle-szk.

„Banánköz -
tár saságok”

Közép-Amerika   alapvetően növénytermesztés, egyoldalú 
ültetvényes gazdálkodás (banán, kávé stb.)

 világpiacra exportálnak
  a kifejezést a politikailag instabil, torz 

gazdasági szerkezetű, ezért kiszolgáltatott 
latin-amerikai államokra használják

 negatív tartalmú kifejezés

 Guatemala
 Honduras
 Nicaragua

Turistaparadi-
csomok

világszerte   jellemzően trópusi, szubtrópusi vagy 
mediterrán tengerparti környezet

  rohamos fejlődés a 2000-es években
  tömegturizmus (és negatív hatásai), luxus-

szállodák
 egy részük adóparadicsom is

 Maldív-szk.
 Seychelle-szk.
 Francia Polinézia
 Bahama-szk.
 Kanári-szk.

3.

A NEMZETGAZDASÁGTÓL  A GLOBÁLIS VILÁGGAZDASÁGIG

2.2. táblázat: Sajátos, egyedi szerepkörű országok
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A globalizáció 

A globalizáció fogalma és következményei

 Információ, tőke, termékek és szolgáltatások határokon és kontinenseken átívelő áramlása
 Világméretű gazdasági és politikai kapcsolatrendszer kialakulása  világgazdasági korszakváltás
 A globalizáció térhódítása: 1970-es évektől (kőolajár-robbanás)
 Világpiac és világgazdaság létrejötte  termékek értékesítése a világ bármely pontján
 Globális termelés és nemzetközi munkamegosztás
 Tudományos-technikai forradalom  technológiai fejlődés, digitális infrastruktúra (internet) és infokommunikációs eszközök
 Nemzetközi tőkeáramlások 
 Transznacionális vállalatok térnyerése
 Nemzetközi intézmények, szervezetek létrejötte
 A „nyugati” típusú fogyasztói kultúra elterjedése, szokások átalakulása
 Légi közlekedés elérhetőbbé válása  turizmus fellendülése
 Regionális együttműködések, integrációk kialakulása

A globalizáció előnyei és hátrányai / veszélyei

Transznacionális vállalatok (TNC-k)

 A termelés világméretűvé válik, globálisan szerveződik
– központ: centrumországban
– telephelyek: különböző országokban, földrészeken

 Anyavállalat + leányvállalatok
 A legkisebb ráfordítással a lehető legnagyobb profi t elérése a cél
 Digitalizáció, a kommunikáció fejlesztése  az információ azonnali megosztása  hatékonyság, rugalmas munkaszervezés
 Működőtőke-befektetésekmunkahelyek, gazdasági fejlődés
 Olcsó munkaerő jelentősége 
 Világtermékek előállítása
 Kutatás és fejlesztés jelentősége új termékek, szolgáltatások bevezetése a piacra versenyelőny 
 Multinacionális vállalatok  az anyavállalat többnemzetiségű, tulajdonosai között több ország képviselője is megtalálható
 Legjelentősebb transznacionális vállalatok: 

– General Electric, Toyota, Johnson & Johnson, Royal Dutch Shell, Nestlé, Walmart, Volkswagen, Amazon, Sinopec
– Global 500 lista

Előnyei Hátrányai, veszélyei

az országok közötti kapcsolatok kiszélesednek befolyásolja a nemzeti döntéseket

távoli, korábban elzárt piacok, perifériatérségek 
kapcsolód nak be a világgazdaság vérkeringésébe

a helyi kultúra (pl. tradíciók) háttérbe szorulása

bizonyos termékek gyorsan elérhetővé válnak a nagy 
tömegek számára 

a TNC-k ellehetetleníthetik a kisebb helyi cégeket
munkahelyek szűnhetnek meg

TNC-kmunkalehetőség, karrier a jövedelemkülönbségek, egyenlőtlenségek növekedése

egyes térségek gyors gazdasági fejlődése szegényebb államok kiszolgáltatottsága

nő a K+F szerepe, az innovációk gyorsan terjednek átláthatatlan pénzügyi tranzakciók

a verseny jót tesz a gazdaságnak világméretű környezeti problémák 

fogyasztói kultúrából fakadó előnyök a digitalizáció árnyoldalai (pl. kiberbűnözés)

az információhoz való könnyebb hozzáférés 
(pl. internet, világnyelvek)

nemzetközi vándorlás biztonsági kockázatot is jelent

globális együttműködés lehetőségei

A NEMZETGAZDASÁGTÓL  A GLOBÁLIS VILÁGGAZDASÁGIG
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3.1. táblázat: A globalizáció előnyei és hátrányai/veszélyei
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A monetáris világ 4.
A pénz

 Értékmérő és közvetítő eszköz
 Bankjegyek és érmék
 Folyószámlán: bankszámlapénz
 Hivatalos fi zetőeszköz
 A monetáris világgazdaság alapja

A bankok szerepe, feladatai

 Kétszintű bankrendszer
– központi bank/jegybank (pl. Magyar Nemzeti Bank) 
– kereskedelmi bankok

 Folyószámlák vezetése, megtakarítások kezelése, értékpapír-kereskedelem
 Bankkártya, hitelkártya biztosítása az ügyfelek számára
 Devizaszolgáltatás
 Pénzügyi szolgáltatások (pl. hitel nyújtása, biztosítás kötése) biztosítása

– rövid (általában pár hónap) és hosszú (több év) lejáratú hitel + rögzített (fi x) vagy változó kamat
–  egységesített betéti kamatlábmutató (EBKM) – megmutatja, hogy egy bankbetét ténylegesen mennyit kamatozik 

egy év alatt
–  teljes hiteldíjmutató (THM) – megmutatja, hogy egy évre vonatkoztatva ténylegesen mennyibe kerül a hitel 

kamatokkal, egyéb költségekkel együtt
– az egyéni hitelfelvétel kockázatai, önerő
– támogatott hitel
– lekötöttség (likviditás)

 Személyes ügyintézéshez bankfi ókok + internetes banki szolgáltatások (netbank, applikációk)
 Pénzügyi tervezés kapcsán segítségnyújtás, tájékoztatás

– bevételek és kiadások egyensúlya, költségvetés készítése
– pénzügyi tudatosság

Az államháztartás

 Az ország működőképességének, a nemzetgazdaság egyensúlyának biztosítása
 Állami költségvetés

– bevételi oldal – pl. adók, illetékek, járulékok, felvett kölcsön, pénzügyi támogatás
–  kiadási oldal – pl. intézményrendszer fenntartása, szociális és egészségügyi ellátás, közoktatás, honvédelem, 

infrastrukturális beruházások, hitelek törlesztése
– költségvetési hiány – hiányt gerjesztő folyamatok
– mérleghiány (defi cit), mérlegtöbblet (szuffi  cit)

138

háztartások

vállalatok

külföld

adók, 
illetékek, 
járulékok, 
bírságok, 

vámok 
stb.

állam

segélyek, 
vásárlás, 

beruházás, 
támogatás 

stb.

háztartások

vállalatok

külföld

4.1. Az államháztartás működése
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Valuta és infláció

 Világvaluták
– euró, amerikai dollár, svájci frank, brit font, japán jen, kínai jüan stb.
– megbízhatóság, értékállóság, globális használat

 Konvertibilitás (átválthatóság másik ország valutájára)
 Valutaárfolyam: az egyik valutának a másikban mért ára
 Valutaváltás, az árfolyam-ingadozás okai és következményei

– felértékelődés többet ér a valuta
– leértékelődés kevesebbet ér a valuta

 Infl áció: az árak tartós emelkedése, a pénz veszít értékéből, romlik a vásárlóereje
– kiválthatja: áruhiány, növekvő kereslet, növekvő termelési költségek, a gazdaságban jelen lévő pénzmennyiség növekedése
–  kormányzati cél: az árszínvonal hosszú távon stabilan tartása (árstabilitás) + fogyasztói árindex (a lakosság által 

leginkább fogyasztott termékek, igénybe vett szolgáltatások árának változása) nyomon követése

Értékpapírok

  Pénzbeli követelésre jogosító okiratnak minősülnek

Kötvények Részvények

  bankok, gazdasági szervezetek vagy az állam bocsátja ki 
(állampapír), általában a saját működéséhez szükséges 
többletköltségek fedezésére, esetleg hiteltörlesztésre

  a lejáratkor értéküket a kamattal együtt � zetik vissza a 
tulajdonosnak

 megbízhatóak – garancia 
 állampapírok: kincstárjegy, államkötvény

 részvénytársaság bocsátja ki
 tulajdonosi jogokat is biztosítanak
  a tulajdonos a részvények arányában részesül

a haszonból
 kevésbé megbízhatóak

A tőzsde

Árutőzsdék
 Gabonafélék, nemesfémek
 Pl. Chicago, London

Értéktőzsdék 
 Értékpapírok kereskedelme
 Brókerek + elektronikus kereskedés
  Pl. New York (Wall Street), London, Tokió, Szingapúr, 

Budapest (BÉT)
  Tőzsdeindex: a részvények árfolyamaiból számítják, 

pl. Budapest – BUX, New York – Dow Jones
 Világgazdasági jelentőség
  A nehezen kiszámítható árfolyamváltozások 

spekulációra adhatnak okot

4.1. táblázat: A kötvények és a részvények összehasonlítása
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Működő tőke és pénztőke

 Tőke = érték, de nem csak a pénz tekinthető tőkének
 Globalizáció, informatikai-távközlési háttér fejlődése  a tőke szabad áramlása határokon át  nemzetközi tőkeáramlások
 A működő tőke áramlása

– elsősorban a TNC-k befektetésein keresztül valósul meg
– tőkeexport és tőkeimport (kiemelkedik: a Triád és Kína)
–  a tőkevonzó képesség terén jelentős különbségek vannak az országok között (pl. infrastruktúra, képzett munkaerő, 

stabil politikai-gazdasági háttér hiánya)
 Zöldmezős és barnamezős beruházások:

– zöldmezős  új, korábbi mezőgazdasági vagy használaton kívüli területen megvalósított beruházás
– barnamezős  korábban ipari célokra hasznosított terület átalakításával megvalósított beruházás

 Hatások:
–  gazdaságélénkítő hatás: ösztönzés a fejlődésre, beszállítói hálózat kiépülése, versenyhelyzet teremtése, infrastrukturális 

fejlődés
–  társadalmi hatások: munkalehetőségek, (tovább)képzési lehetőségek, magasabb jövedelem, nemzetközi munkakörnyezet
– tőkebefektető kivonulásának okai és lehetséges következményei

Nemzetközi tőkeáramlások
 A világgazdaság meghatározó folyamatai
 Értékpapír-kereskedelem, nemzetközi hitelezés, devizakereskedelem, spekulációs ügyletek
 A tranzakciók értéke óriási
 A globális pénzügyi-gazdasági válságok jelentősen befolyásolják

Adósság és eladósodás

 Adósság: kötelezettségvállalás a hitel visszafi zetésére és a kamat megfi zetésére (kamat: a hitel ára)
 Hitelfelvétel eltérő okai az egyén és az állam szintjén
 Nemzetgazdaságok hitelfelvételének veszélyei

– adósságállomány felhalmozása tartós eladósodás adósságcsapda fi zetésképtelenség 
 Nemzetközi pénzügyi szervezetek
 Megoldás: az adósságcsapda elkerülése, az adósságok eltörlése, átütemezése
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Nemzetközi szervezetek, integrációk5.
Gazdasági-pénzügyi szervezetek

Nemzetközi Valutaalap (IMF)
 Alapítása: 1944, központja: Washington
  Feladata: a világ pénzügyi folyamatainak felügyelete, a pénzügyi stabilitás biztosítása, hitelfolyósítás gazdasági 

problémákkal küzdő országok számára (bizonyos feltételek mellett)

Világbank (World Bank)
 Alapítása: 1944, központja: Washington
  Feladata: beruházási vagy fejlesztési célú hitelek folyósítása közepes és alacsonyabb jövedelmű országok számára 

(pl. az infrastruktúra vagy az oktatás fejlesztése érdekében)

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)
 Alapítása: 1961, központja: Párizs
  Feladata: a gazdaságilag fejlett országokat tömörítő szervezet, az aktuális világgazdasági folyamatokról készít 

beszámolókat, elemzéseket, kiadványokat, tanácsaival segíti a kormányokat

Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC)
 Alapítása: 1960, központja: Bécs
  Feladata: a kőolaj-kitermelő és -exportáló ázsiai, afrikai és latin-amerikai tagországok képviselete, kőolajbányászattal 

kapcsolatos politikájuk egyeztetése 
 USA és Oroszország nem tagja

Katonai szervezetek

Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO)
 Alapítása: 1949, központja: Brüsszel (Washingtonban alapították)
 Célja: a tagországok – tágabb értelemben pedig Észak-Amerika és Európa – biztonságának fenntartása
 Hatásköre az Európával határos térségekre (Észak-Afrika, Közel-Kelet) is kiterjed
 Hazánk 1999 óta tagja

Az ENSZ és szakosított szervezetei

Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ, United Nations)
 Alapítása: 1945, központja: New York
  Célja: a nemzetek közötti együttműködés, valamint a társadalmi-gazdasági fejlődés elősegítése világszerte, valamint 

békefenntartás
 Szinte minden független állam a tagja
 Főbb szakosított szervezetei:

– az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO)
– az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF)
– Egészségügyi Világszervezet (WHO)
– Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezet (FAO)
– Világkereskedelmi Szervezet (WTO)
– IMF – ld. fentebb 
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Különböző integrációk

Integráció
 Egyre szorosabbá váló nemzetközi együttműködés
 A gazdasági korlátok fokozatos lebontása, hatékonyabb együttműködés
  Az integrálódás magasabb szintjein közös politikák megvalósítása, közös döntéshozatal
 Az integrálódás legmagasabb szintjén a politikai önállóság feladása

Az integrációk kialakulása, fejlődési szintjei
 Kedvezményes (preferenciális) kereskedelmi övezet (1. szint)
 Szabadkereskedelmi övezet (2. szint)
 Vámunió (3. szint)
 Közös piac (4. szint)
 Gazdasági unió (5. szint)
 Pénzügyi (monetáris) unió (6. szint)
 Politikai unió (7. szint)
  A világ integrációinak többsége az 1–4. szint valamelyikénél tart. 

Ennél magasabb szintre csak az EU jutott el (5–6. szint)

Európai Unió (EU)
 27 európai államot tömörítő közösség
 A legmagasabb szintű integrációs szervezet a világon

Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN)
 Tíz délkelet-ázsiai államot tömörítő gazdasági közösség

Dél-amerikai Közös Piac (MERCOSUR)
  A dél-amerikai államok egy részét tömörítő gazdasági közösség, közös piac, négy tagja: Brazília, Argentína, Uruguay 

és Paraguay

Amerikai Egyesült Államok–Mexikó–Kanada Egyezmény (USMCA)
 Korábban: NAFTA
 Az USA, Kanada és Mexikó szabadkereskedelmi övezete

Egyéb szervezetek

G7 
 A világ vezető hatalmait tömörítő szervezet
  Éves csúcstalálkozóin a világ aktuális gazdasági-politikai folyamatait vitatják meg a résztvevők, javaslatokat és célokat 

fogalmaznak meg
  Tagjai: Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Németország, Japán

(+ meghívottként: az Európai Unió képviselői)
 Korábban: G8 – Oroszországot kizárták

Az együttműködés összetettsége
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5.1. Az integráció szintjei
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BRICS-országok
 Brazília, Oroszország, India, Kína és a Dél-afrikai Köztársaság közös szervezete

–  nagy területű, nagy népességű, természeti erőforrásokban és ásványkincsekben gazdag, jelentős gazdasági potenciál lal 
rendelkező országok

– a betűszó az országok angol nevének kezdőbetűiből áll össze

Visegrádi Együttműködés (V4)
 Négy, hasonló történelmi háttérrel és gazdasági fejlettséggel rendelkező közép-európai ország szervezete
 A rendszerváltoztatás után jött létre, tagjai: Magyarország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország

Kárpátok Eurorégió    
 Országhatáron átnyúló regionális együttműködés Közép-Európában

5.2. A BRICS-országok részesedése a világ népességéből és területéből

5.3. Gazdasági növekedés a BRICS-országokban

A NEMZETGAZDASÁGTÓL  A GLOBÁLIS VILÁGGAZDASÁGIG
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Földrajzi helyzet

  Hazánk az északi félgömb keleti részén, Közép-Európában, az Atlanti- és a Jeges-óceántól, illetve az Urál hegységtől 
nagyjából egyenlő távolságra helyezkedik el (Budapest: é. sz. 47°, k. h. 19°)

 Kárpát-medence/Közép-Duna-medence/Pannon-medence: kb. 330 000 km2

  A Kárpát-medence földtanilag a beékelődő Afrikai-mikrolemeztöredék és az Eurázsiai-lemez mentén képződött – 
a Tethys-tenger (óceán) üledékeinek felgyűrődéséből, kiemelkedésével, vulkáni tevékenységeivel (hegységkeret), ill. 
az előterében lezökkent miocén medenceszerkezetek kialakulásával.

 Hegységkeret  a medencét a Kárpátok és az Alpok láncai szegélyezik 
– Kárpátok: üledékes és magmás kőzetekből felépülő fi atal gyűrthegység
– helyenként 2000 m fölötti vonulatok (pl. Magas-Tátra, Déli-Kárpátok)

 Medencehelyzet:
– nyugati rész  a Dunántúli-középhegységtől nyugatra fekvő medence (benne a Kisalfölddel)
– középső része  Alföld
– keleti része  az Erdélyi-szigethegység és a Kárpátok által szegélyezett Erdélyi-medence dombsági tájai 

 Központi folyó: a Duna (Dévényi-kaputól a Vaskapuig terjedő szakasz)
– a medence minden folyója a Duna vízgyűjtő területéhez tartozik

 Hazánk területe: 93 036 km2 terület alapján a világ 108. legnagyobb országa
  7 szomszédos ország  közös határaink futását a 20. század békeszerződései nagymértékben meghatározzák
 Szárazföldi ország, tengerpart nélkül 

–  közlekedés-földrajzi szempontból valamelyest hátrányt jelent
– legközelebbi tenger  Adriai-tenger
– „földrajzilag nyitott határ”

  Az óceántól való távolság és a domborzati viszonyok (medencehelyzet) az éghajlati és vízrajzi adottságokban, vala-
mint a természetes növényzetben is visszaköszön (átmeneti vonások)

  Hazánk jelentős része síkság (kb. 70%)  az 500 m feletti középhegységi tájak aránya kb. 1%
 Legmagasabb pont  Kékes (1014 m) 
  Fekvése miatt hazánk közlekedési szempontból tranzitországnak tekinthető

Hazánk fő tájegységei

A Kárpát-medence és Magyarország földrajzi helyzete, 
természetföldrajzi adottságai

MAGYARORSZÁG – HELYÜNK 
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN ÉS EURÓPÁBANIX.
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1.1. A Kárpátok és a Kárpát-medence nagy tájegységei
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1.2. Magyarország fő tájegységei

1.

MAGYARORSZÁG – HELYÜNK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN ÉS EURÓPÁBAN
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Természeti erőforrásaink

Fogalma 
 A természetben előforduló minden olyan erőforrás, amelyet a társadalom gazdasági szempontból hasznosítani tud

Talaj
 Hazánk egyik legértékesebb természeti erőforrása
 Magyarország termőföldben gazdag, mezőgazdasági termelésre kiválóan alkalmas terület
 Mezőségi talaj (csernozjom), barna erdőtalaj, öntéstalaj, rendzina, szikes talajok

Vízkészlet
 Folyók

–  hazánk felszíni vizeinek 95%-a az ország határain 
túlról érkezik  kitettség (árvizek, szennyezés) 
nemzetközi együttműködés

– Duna 
•  nemzetközi vízi út (az Északi- és a Fekete-tenger 

közötti összeköttetés)
• főbb hazai mellékfolyók: Tisza, Rába, Ipoly
•  szigetek (Szigetköz, Szentendrei-, Margit-, 

Csepel-, Mohácsi-sziget)
• változó szakaszjelleg
•  kulturális szerep, idegenforgalom 

(pl. Dunakanyar), ipari jelentőség, hajózás

Földtörténeti áttekintés

Idő, időszak Események Példák

Ős- és előidő   hazánk legősibb kőzetei ekkor alakultak ki, de az 
évmilliók során a mélybe süllyedtek (medencealjzat)

  felszínen: 1100–900 millió éves 
kristályos mészkő Vilyvitányban

  gránit, gneisz, palák (Alföld mélyén)

Óidő  a variszkuszi hegységképződésnek, majd lepusztulá-
sának nyomai, az ekkor keletkezett kőzeteknek csak 
egy kis része van ma a felszínen

  gránit (Velencei-hegység, Kelet-
Mecsek), homokkő (Mecsek, 
Balaton-felvidék), palás kőzetek (Bükk)

Középidő   tengerelöntés (Tethys) nyomán jelentős mészkő- 
és dolomit rétegek rakódtak

  Dunántúli-középhegység, az Északi-
középhegység tagjai (Bükk, Aggteleki-
karszt), Mecsek, Villányi-hegység

  fekete- és barnakőszéntelepek 
(pl. Mecsek, Bakony)

 bauxit (Bakony, Vértes)

Újidő, 
harmadidőszak

  alpi és kárpáti hegységkeret kiemelkedése, 
a medencesüllyedék kialakulása

  szakaszos tengerelöntés, üledék- és nyersanyag-
képződés

  andezit- és riolitvulkánok kialakulása
  vulkáni tevékenység a kárpáti hegykoszorú területén, 

a medenceszerkezet kialakulásának kezdete
 bazaltos vulkanizmus (tanúhegyek)

  vulkanikus hegységeink (a Visegrádi-
hegységtől a Zempléni-hegységig)

  bazaltsapkás tanúhegyek (Tapolcai-
medence), tufakőzetek

 barnakőszéntelepek
 mészkő, homokkő, agyag
 rézérc (Mátra)
 lignit (Bükkalja)
 alföldi kőolaj- és földgázmezők

Újidő, 
negyedidőszak

  a medence további süllyedése, az alföldek feltöltődése, 
a vízhálózat mai formájának kialakulása

  hordalékkúpok, folyóteraszok fejlődése
  eljegesedés nem történt, de helyenként vastag 

homok- és lösztakaró képződött
 mai éghajlat kialakulása

 Kiskunság, Nyírség homokvidékei
  lösz (Mezőföld, Hajdúság, 

Nagykunság, Körös–Maros köze)
  folyóvízi kavics, homok, agyag 

(Szigetköz, Körös–Maros köze)

Budapest
Pozsony

Bécs

Nürnberg

Rotterdam

Frankfurt

Belgrád

Galați

Duna

Majna

Rajna

Duna
Fekete-
tenger

Északi-tenger

1.3. A Duna–Majna–Rajna-vízi út
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– Tisza: a keleti országrész fő folyója
• hazai szakasza hosszabb, mint a Dunáé
• vízjárása ingadozó
• főbb hazai mellékfolyói: Szamos, Bodrog, Sajó, Zagyva, Körös, Maros

– minden hazai vízfolyás a Duna vízgyűjtő területéhez tartozik
– csatornák  öntözés, ivóvíz, élőhely

 Tavak
– Balaton  Közép-Európa legnagyobb édesvizű tava, területe közel 600 km2

• medencéje vetődéssel keletkezett, de meglehetősen sekély
• turisztikai régió, kulturális jelentőség
• vízszintjét a Zala és a Sió szabályozza
• Kis-Balaton: vizes élőhely
• vízminőség, idegenforgalom, partbeépítés kérdései

– Velencei-tó (árkos vetődéssel), Fertő (árkos vetődéssel + szélerózióval), Tisza-tó (mesterséges tó)  természetvédelem 
– kisebb víztározók, morotvatavak, halastavak
– forrástó (Hévíz)

 Felszín alatti vizek
– a medencealjzat kőzettani felépítése miatt hazánk rendkívül gazdag felszín alatti vizekben
– artézi víz, karsztvíz, termálvíz, gyógyvíz, ásványvíz
– a hazai fürdőkultúra jelentős turisztikai vonzerőnek számít

 Környezeti problémák
– Bősi vízerőmű megépítése: vízhiány a hazai dunai ágakban
– tiszai cianidszennyezés (2000), vörösiszap-katasztrófa (2010), Rába habzása
– műanyagszennyezés (pl. Tisza felső szakaszán)

Éghajlat
  Mérsékelten szárazföldi terület  nedves kontinentális éghajlat 

(különösebb időjárási szélsőségek nélkül), kelet felé száraz 
kontinentális vonásokkal

 A hegységkeret védelmet nyújt – a medencehatás kialakulása
  Az egyes tájak közötti kisebb különbségek  fekvés, domborzati 

okok
  Viszonylag sok napsugárzás és mérsékelt csapadékmennyiség 

jellemző
– évi középhőmérséklet: 7–11 °C között
– évi csapadékmennyiség: 450–850 mm között 
– napsütéses órák száma: 1900–2150 óra között
– évi közepes hőingás: 20 °C felett

  Éghajlatunkban óceáni (ÉNy felől), kontinentális (ÉK felől) 
és mediterrán (DNy felől) hatások érvényesülnek
–  legszárazabb és legmelegebb tájaink  Nagykunság, Alföld 

déli része
–  leghűvösebb tájaink  az Északi-középhegység magasabb 

területei 
–  legcsapadékosabb tájaink  hegységeink és a Dunántúl 

nyugati része
– legszelesebb tájunk  Kisalföld
–  hazánk időjárását a mérsékelt övezeti ciklonok és anticiklonok 

is befolyásolják
  Kiváló éghajlati adottságok számos növény termesztését lehetővé 

teszik (búza, kukorica, árpa, napraforgó, repce, zöldség- és 
gyümölcsfélék)

  Az éghajlatváltozással az időjárási és vízrajzi szélsőségek száma 
várhatóan nőni fog (pl. viharok, aszály, hőhullámok, árvizek, 
villámárvizek)

1.4. Magyarország éghajlati viszonyai

Évi átlagos
csapadék (mm) 600650700800 550 500

2000
Évi átlagos
napfénytartam (óra) 1950 1900 1850 1800

OH_FOL1112_gyujtemenysorozat jav.indd   146OH_FOL1112_gyujtemenysorozat jav.indd   146 2022. 06. 10.   9:112022. 06. 10.   9:11



147MAGYARORSZÁG – HELYÜNK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN ÉS EURÓPÁBAN

Ásványkincsek
 Kevés és csak korlátozottan kinyerhető ásványkinccsel rendelkezünk
 Szénhidrogének (Alföld déli és északi része, kisebb részben Zalai-dombság)

– kőolajból és földgázból is importra szorul az ország  csővezetékek (Oroszország, Közel-Kelet)
 Széntelepek 

–  a középhegységi tájak szénkészletének kitermelése (illetve a kitermelés újraindítása) drága és egyáltalán nem kifi zetődő
– a Mátraalja és a Bükkalja lignitvagyona külszíni fejtéssel kinyerhető  Visonta, Bükkábrány

 Az ércbányászat (bauxit-, mangán-, réz-, uránérc) megszűnt
 Építőanyagok (pl. mészkő, kavics), nemfémes ásványkincsek (pl. perlit – Pálháza, kaolin, zeolit – Mád)
 Megújuló energiaforrások

– szélenergia: jelentősége alacsony, elsősorban a Kisalföldön jellemző
– vízenergia: korlátozott lehetőségek
– napenergia: országszerte kiaknázható, egyre népszerűbb
– geotermikus energia: sok helyen kiaknázható, de meglehetősen drága

mai olasz és balkáni
nagyvárosokéhoz

hasonló klíma

évszakok eltolódása,
köztes évszakok rövidülése

nagyobb egyszeri
csapadékmennyiség

szélsőséges időjárási események
gyakorisága növekszik 

intenzívebb és pusztítóbb
viharok

villámárvizek

folyók vízjárásának
változása

hosszabb csapadékmentes
időszakok

talajvízszint
csökkenése

aszály

forróbb nyarak

gyakoribb és
hosszabb

hőhullámok

enyhébb telek

kevesebb
fagyos nap

tavak kiszáradása

emelkedő évi középhőmérséklet + változó évi csapadékeloszlás

gyakoribb a hótakaró hiánya

1.5. Az éghajlatváltozás várható következményei Magyarországon

1.6. Magyarország ásványkincsei

(Kővágószőlős)

Nagylengyel

Mihályi

Bázakerettye

Komló

Algyő

Szank

Törökszentmiklós

Hajdúszoboszló

Szeghalom

(Dorog) Visonta

(Nógrádi-
medence)

(Borsodi-
medence)

Bükkábrány

Pálháza

Mád

(Oroszlány)

Sóskút

Süttő

(Úrkút)
(Ajka)

feketekőszén
lignit
kőolaj
földgáz
szén-dioxid
perlit
bentonit
kaolin
mészkő

uránérc
barnakőszén
mangánérc
bauxit

Kitermelés

Előfordulás
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Hazánk főbb tájegységei2.
A

lfö
ld

 hazánk legnagyobb síksága, az ország határain túlra is átnyúlik
 felosztása: Tiszántúl, Duna-Tisza köze, Mezőföld, Dráva-mellék
  szerkezet alapján: harmad- és negyedidőszaki, szél és folyóvíz által szállított üledékből felépülő medencesüllyedék

–  folyók hordalékkúpjából felépült hegylábi hordalékkúpok (pl. Mátraalja, Bükkalja) és homokterületek 
(pl. Nyírség, Kiskunság – futóhomok)

– lösszel borított síkságok Hajdúság, Nagykunság, Körös–Maros köze, Mezőföld, Bácska
–  ártéri síkságok Bodrogköz, Jászság, Hortobágy, Dráva menti síkság (Dráva-mellék), Duna menti síkság, 

Pesti-síkság (illetve Szentendrei-sziget, Csepel-sziget, Mohácsi-sziget)
 Európa legnyugatibb sztyeppjellegű területe Hortobágy (puszta, szikesedés)
 az Alföldön találhatók hazánk legmelegebb és legszárazabb tájai
 a mezőgazdaság szempontjából kiváló adottságokkal rendelkezik 

–  jellemzően fekete mezőségi talaj borítja
–   itt találhatók a gabonatermesztés, az állattartás, valamint a gyümölcs- és zöldségtermesztés legfontosabb 

körzetei az élelmiszeripar központjai
–  az alföldi élelmiszer-gazdasághoz számos hungarikum kötődik

 a Duna, valamint a Tisza és mellékfolyói folyók mentén morotvatavak, ártéri erdők
 csatornák hálózzák be öntözés 
 Tisza-tómesterséges állóvíz természetvédelem, turizmus
 sajátos kincse a termálvíz gyógyturizmus 
 az Alföld északi és déli részén szénhidrogén-lelőhelyek
  több nemzeti park is található a területén (Duna-Dráva Nemzeti Park, Hortobágyi Nemzeti Park, Kiskunsági 

Nemzeti Park, Körös-Maros Nemzeti Park)

Ki
sa

lfö
ld

 hazánk kisebb területű alföldi tája, az ország határain túlra is átnyúlik (pl. Csallóköz)
 főbb tájai: Győri-medence, Marcal-medence, Szigetköz, Hanság
 újidei folyóvizi és szél általi feltöltött medencesüllyedék, a Duna hordalékkúpjából épült fel + Rába 
 déli peremén bazaltsapkás tanúhegyek (Ság, Somló)
 az Alföldnél csapadékosabb és szelesebb táj, jelentősebb az óceáni hatás szélenergia szélparkok
  Fertő Európa legnyugatibb szikes állóvíze, Ausztriával megosztva nádasok, turizmus, nemzeti park 

(Fertő-Hanság Nemzeti Park)
 Szigetköz az ágakra szakadó Duna szigetei, holtágai természetvédelem, turizmus
 gabonatermesztés, állattenyésztés
 termálvíz

És
za

ki
-

kö
zé

ph
eg

ys
ég

  hazánk északi részén délnyugat–északkeleti irányban húzódik, az ország legnagyobb átlagmagas sá gú, erdők-
ben leggazdagabb tája

 hűvösebb, nedvesebb éghajlatú terület
  folyókkal (pl. Zagyva, Sajó, Hernád) és kisebb vízfolyásokkal felszabdalt, magmás (pl. andezit, riolit) és 

üledékes (pl. mészkő) kőzetekből felépülő középhegységek keskeny folyóvölgyek, tágasabb medencék 
 az Ipolytól a Bodrog völgyéig húzódnak

  tagjai: Visegrádi-hegység (a többi hegységtől a Dunakanyar választja el), Börzsöny, Cserhát, Gödöllői-dombság, 
Mátra, Bükk, Cserehát, Aggteleki-karszt, Tokaji- (Zempléni-)-hegység (Eperjes–Tokaji-hegyvonulat déli része)

 legmagasabb pont: Kékes (Mátra)
 Bükk – legnagyobb átlagmagasságú hegységünk karsztjelenségek (Bükk-fennsík), Bükki Nemzeti Park
 Aggteleki-karszt Baradla-barlang (világörökség, Aggteleki Nemzeti Park)
  vulkanizmus várhegyek, ércképződés (pl. rézérc, vasérc, aranyérc, ezüstérc – bányászatuk rég befejező-

dött), a vulkáni utóműködés nyomai, tufák (pl. pincék, kaptárkövek)
  természetvédelem, idegenforgalom (túrázás, egészségturizmus) nemzeti parkok (Duna-Ipoly Nemzeti Park, 

Bükki Nemzeti Park, Aggteleki Nemzeti Park), Novohrad–Nógrád geopark (a Karancs–Medves-vidék területén)
 erdő- és vadgazdálkodás + történelmi borvidékek (pl. Tokaj-Hegyalja borvidéke, egri borvidék)
 a hegység déli előterében lignit (Visonta, Bükkábrány)
  medencék (pl. Nógrádi-medence, Borsodi-medence) barnakőszén nehézipar 1980-as, 90-es évek 

válsága egykori ipari tengely átalakulása
 nemfémes anyagok (pl. perlit, zeolit)
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D
un
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  a Dunántúlt délnyugati–északkeleti irányban átlósan átszelő hegység, a Balaton nyugati végétől a Visegrá-
di-hegységig húzódik, elválasztva egymástól a két alföldi tájegységet

 legmagasabb pontjai meghaladják a 700 métert
 döntően középidei mészkőből és dolomitból épült fel karsztjelenségek + kevés felszíni vízfolyás
  töréses szerkezetű rögvidék, melyet a futására merőlegesen árkok szabdalnak fel (pl. Móri-árok, Tatai-árok), 

tágas medencék (pl. Tapolcai-medence, Zámolyi-medence, Zsámbéki-medence, Dorogi-medence) tagolják
 tagjai: Keszthelyi-hegység, Bakony, Vértes, Velencei-hegység, Dunazug-hegység (Gerecse, Pilis, Budai-hegység)
 Tapolcai-medence peremén bazaltos tanúhegyek emelkednek ki (pl. Badacsony, Szent-György-hegy)
 a hegység nyugati szakaszának előterében: Balaton „a magyar tenger” 

–  hazánk és Közép-Európa legnagyobb tava
–  különleges táji és kultúrtörténeti értékek
–  idegenforgalom, sport, tudományos kutatás
–  Kis-Balaton, Tihanyi-félsziget
–  nemzeti park (Balaton-felvidéki Nemzeti Park)

 a Vértestől délre: Velencei-tó és a Velencei-hegység (gránit, hazánk legidősebb hegysége)
 kvarchomok (Fehérvárcsurgó)
  bauxit (Bakony, Vértes), mangánérc (Bakony), széntelepek (Bakony, Gerecse, Vértes előtere) – a bányák bezá-

rása  egykori ipari tengely 
 ipari katasztrófa (vörösiszap, Ajka környéke) jelentős környezeti károk
 termálvíz, ásványvíz

D
un

án
tú

li-
do

m
bv

id
ék

 a Duna, a Dráva, a Mura, a Zala, a Sió és a Balaton által határolt, alapvetően dombsági táj
 szigetszerűen emelkedik ki belőle a döntően középidei kőzetekből álló Mecsek és a Villányi-hegység
  folyók és kisebb vízfolyások által jelentősen felszabdalt táj, melyet főként lösz, homok és kavics borít

mezőgazdasági szempontból jól hasznosítható területek (növénytermesztés, erdő- és vadgazdálkodás)
 a völgyek futása meghatározza a dombvidék fő közlekedési folyosóit
 a nagytáj legidősebb része: a gránitból álló Keleti-Mecsek (Mórágyi-rög)
 tájai: 

–  Zalai-dombság kőolajbányászat
–  Somogyi-dombság Külső-Somogy (lösz), Belső-Somogy (homok)
–  Baranyai-dombság
–  Tolnai-dombság Szekszárdi-dombság
–  Mecsek 

• mészkőhegység karsztjelenségek
• egykor jelentős szén- és uránércbányászat
• déli előterében mediterrán éghajlati hatások érvényesülnek 

–  Villányi-hegységmészkőhegység, történelmi borvidék
 a Duna és a Dráva völgye ártéri erdők, természetvédelmi területek (pl. Duna-Dráva Nemzeti Park területe)
 erdő- és vadgazdálkodás
 termálvíz

A
z 

A
lp

ok
 

és
 a

z 
A

lp
ok

al
ja

 hazánk legcsapadékosabb tájai
  Alpok kis kiterjedésű, palás kőzetekből felépülő hegységek (Kőszegi-hegység, Soproni-hegység) az ország 

nyugati peremvidékén
 Alpokalja a hegységek előterében húzódó kavicstakarós dombvidékek
 számottevő ásványkinccsel nem rendelkezik 
 Írott-kő a Dunántúl legmagasabb pontja
  Őrség Őrségi Nemzeti Park, szeres települések, rét- és legelőgazdálkodás, erdő- és vadgazdálkodás, 

turizmus
 környezetszennyezés (Rába)

2.1. táblázat: Hazánk főbb tájegységeinek jellemzői
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Hazánk népessége és települései3.
Hazánk népességének általános vonásai, jellemző demográfiai folyamatai

 Népességszám (2022): 9,7 millió fő
– 20. század első fele: növekvő népességszám  kivéve az I. és a II. világháború időszaka
– 1950-es évek: Ratkó-korszak (rövid, de nagy hatású népességnövekedés), majd 1956-os kivándorlás
–  1980-as évek eleje: legnagyobb népességszám (10,7 millió fő)  azóta folyamatosan csökken
–  megoldási lehetőség a negatív demográfi ai trendek ellensúlyozására: gyermekvállalást ösztönző családpolitika 

gazdasági szempontból is kulcskérdés
 Hazánk korösszetétele:

–  Magyarország korfája a jóléti társadalmak, gazdaságilag 
fejlett országok korfáira emlékeztet  demográfi ai átmenet 
5. szakasza

–  a férfi ak és a nők aránya kiegyensúlyozott, születéskor enyhe 
férfi többlet, időskori nőtöbblet

–  magas/növekvő születéskor várható átlagos élettartam 
(férfi ak: 72 év, nők: 78 év, átlag: 75 év) és átlagéletkor, 
elöregedő társadalom  a születéskor várható átlagos 
élettartam világviszonylatban magasnak, európai 
összevetésben viszont alacsonyabbnak számít

–  a korfa keskeny alapja a fi atalkorúak alacsony részarányára utal
–  kedvezőtlen korösszetétel: egyre nő az időskorúak aránya

Nemzetiségi összetétel

  A magyar társadalom nemzetiségi szempontból viszonylag homogén, a környező országokhoz és a kontinens más 
országaihoz képest is alacsonyabb a nemzetiségek részaránya (6-7% alatt); 13 nemzetiség

 Legnagyobb létszámú nemzetiségek  roma/cigány, német, szlovák, román, horvát
 Kisebb létszámú nemzetiségek  szerb, szlovén, ukrán, ruszin, lengyel, bolgár, görög, örmény
  A nemzetiségek jogait (pl. nemzetiségi nyelvi oktatás, nyelvhasználat, kisebbségi önkormányzatok) az Alaptörvény védi
  Minden megyében vannak kisebb-nagyobb nemzetiségi csoportok (pl. az országhatár, anyaország közelsége miatt)
 A nemzetiségek jelenlétét a településneveink egy része is őrzi
 Rendszerváltoztatás után: új közösségek kialakulása  pl. kínaiak Budapesten

Az anyaországon kívüli magyarság

 Magyar és kettős identitás különbségei
 Magyar nemzetiségű lakosok a szomszédos országokban, több helyen összefüggő magyarlakta területek

férfiak nők

(millió fő) (millió fő)
Magyarország – 2021

100+
95–99
90–94
85–89
80–84
75–79
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14

5–9
0–4

415 332 249 166 83 0 0 41538 661 942 233
(ezer fő) (ezer fő)

(év)

Ország Terület Főbb központok Népességszám

Románia Erdély (pl. Székelyföld), 
Partium

Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, 
Csíkszereda, Arad, Temesvár, Nagyvárad

kb. 1,2 millió fő

Szlovákia Felvidék Kassa, Révkomárom kb. 400 ezer fő

Szerbia Délvidék, Vajdaság Szabadka, Zenta, Újvidék kb. 210 ezer fő

Ukrajna Kárpátalja Beregszász, Ungvár, Munkács kb. 140 ezer fő

Horvátország Délvidék (részben) Eszék kb. 10 ezer fő

Ausztria Burgenland (Őrvidék) Kismarton kb. 6-7 ezer fő

Szlovénia Muravidék Lendva kb. 5 ezer fő

3.1. táblázat: Magyarlakta területek a hazánkkal szomszédos országokban

3.1. Magyarország népessége nemek és életkor szerint (2021)
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3.1. Magyarország népessége nemek és életkor szerint (2021)

  A magyar nemzet (kb. 15 millió fő) részét képezik a Kárpát-medencén kívüli országokban (pl. a többi EU-tagország, 
Egyesült Királyság, Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Izrael) élő, magyar anyanyelvű/nemzetiségű/
állampolgárságú/identitású lakosok is 

Hazánk településhálózata

 2021-ben 3155 település, ebből 348 városi jogállású  ezeken a településeken él a lakosság kb. kétharmada
 A városok között jelentős különbségek vannak, viszont a kisebb települések városiasodása látványos
  A települések kb. fele 1000 fő alatti  a legkisebb aprófalvak (pl. Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország) 50 fő alatti 

lakónépességgel rendelkeznek, ezeket az elnéptelenedés fenyegeti
 Budapest: 1,7 millió fő 
 Legnépesebb vidéki központok: Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, Győr
 19 megyeszékhely
  25 megyei jogú város  18 megyeszékhely, valamint Dunaújváros, Érd, Hódmezővásárhely, Nagykanizsa, Sopron, 

illetve 2022-től Baja és Esztergom
 Népsűrűség: 104 fő/km2 jelentős területi eltérések

3.2. A Kárpát-medence nemzetiségei
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 A népességeloszlás és a településsűrűség egyenlőtlenségei:
– alföldi és dombsági/hegyvidéki tájak településsűrűségének eltérései
– sűrűn lakott területek: Budapest és a fővárosi agglomeráció; nagyvárosok környéke
–  ritkán lakott területek: hegyvidéki tájak (bár a településsűrűség nagy), jellemzően mezőgazdasági jellegű alföldi 

területek
  A lakosság területi átrendeződése miatt a kelet-magyarországi falvak, kistelepülések jelentős részének népességszáma 

csökken (néhány településen a betelepüléssel a folyamat lelassult vagy megállt)  a Budapest környéki és észak-
dunántúli térség lakónépessége az országrészek közötti belső vándorlás hatására nő

  A vidékről városba történő vándorlás nem annyira jellemző, mint korábban, de igen sokan ingáznak lakóhelyük 
és munkahelyük, iskolájuk között

 Tanyavilág (Kiskunság, Nyírség – utóbbi területén tanyabokrok, Békésben sortanyák)

Hazánk várostípusai gazdasági szerepkörök szerint

 Mezővárosok  Kecskemét, Cegléd
  Egykori és mai iparvárosok  Salgótarján, Tatabánya, Ózd, Komló, Százhalombatta, Dunaújváros, Tiszaújváros, 

Kazincbarcika, Paks
 Vásárvárosok / kapuvárosok  Gyöngyös, Hatvan
 Iskolavárosok  Sárospatak, Pápa, Debrecen, Eger
 Fürdővárosok  Hajdúszoboszló, Harkány, Hévíz
 Üdülővárosok  Siófok, Balatonfüred
 Hídvárosok, közlekedési csomópontok  Szolnok, Szeged
 Egyházi központok  Kalocsa, Esztergom, Hajdúdorog

3.3. Magyarország települései jogállás szerint (2021)

Főváros (1)
Megyei jogú város (25)
Város (322)
Nagyközség (127)
Község (2680)

Jogállás

4.
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4. Hazánk közigazgatása és Budapest

Hazánk közigazgatási felosztása

 19 megye és Budapest
 Terület alapján: 

– legnagyobb megye (Bács-Kiskun megye), legkisebb megye (Komárom-Esztergom megye)
 Népességszám alapján: 

– legnagyobb megye (Pest megye), legkisebb megye (Nógrád megye)
 Közelmúltbeli névváltás: Csongrád-Csanád megye
 Minden megye központja egy megyeszékhely (egyben megyei jogú város, kivéve Budapest)
 További 7 megyei jogú város

– megyei feladat- és hatásköröket is ellát 
– Dunaújváros, Érd, Hódmezővásárhely, Nagykanizsa, Sopron, Baja, Esztergom
– 40-70 ezer fős városok

 A megyéket járások, a járásokat pedig települések alkotják 

Hazánk régiói

 Hazánk EU-s csatlakozásával új közigazgatási beosztás 
került bevezetésre (NUTS 1, 2 és 3 szintek)

 Kialakításuk céljai:
– gazdasági fejlettség összehasonlíthatósága
–  fejlesztési programok, pénzügyi támogatások hatékony 

elosztása az eltérő fejlettségű régiók között
  3 nagyrégió: Alföld és Észak- + Közép-Magyarország 

+ Dunántúl
  8 tervezési-statisztikai régió  ezeket többségében 

három-három megye alkotja (kivéve a 2018-ban 
különváló Pest régiót és Budapest régiót)

 A régió legnépesebb települése a régióközpont

             Észak-
    Magyarország

Észak-
Alföld

Dél-Alföld
Dél-Dunántúl

         Közép-
     DunántúlNyugat-

Dunántúl

   Budapest
Pest

4.1. Magyarország régiói

Régió Főbb jellemzők Főbb települések Turisztikai célpontok

Nyugat-
Dunántúl

  Győr-Moson-Sopron, Vas 
és Zala megyék alkotják

  legnyugatibb régiónk 
(Ausztriával, Szlovákiával, 
Szlové niával és Horvát or szág-
gal is határos)

  régióközpont: Győr
  a GDP/fő alapján hazánk leg-

fejlettebb régiói közé tartozik
  jó fekvés, nyugat-európai 

beruházások (elsősorban 
autóipar)

  pozitív vándorlási különbö zet 
(a régió nagy részén), alacsony 
munkanélküliség

  Győr, Szombathely, Zalaeger-
szeg (megyeszékhelyek)

  Sopron, Kőszeg, Szentgott-
hárd, Nagykanizsa, Keszthely, 
Hegyeshalom

  nemzeti parkok (Fertő–
Hanság, Őrségi, Balaton-
felvidéki)

  világörökségi helyszínek 
(Fertő, Pannonhalmi 
Főapátság)

  hegyvidékek (pl. Kőszegi-
hegység, Írott-kő)

 Szigetköz
  fürdőhelyek (pl. Hévíz, 

Zalakaros, Bük)
  történelmi jelentőségű 

városok emlékei (pl. Kőszeg)
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Régió Főbb jellemzők Főbb települések Turisztikai célpontok

Közép-
Dunántúl

  Komárom-Esztergom, Fejér 
és Veszprém megyék alkotják

  Szlovákiával határos + a 
Duna és a Balaton határolja

 régióközpont: Székesfehérvár
  a gazdaságilag fejlettebb 

régiók közé sorolható
  Mezőföld: kiemelkedő 

mezőgazdasági körzet
  jelentős bányászati és fel-

dolgozóipari hagyományok, 
átalakuló iparszerkezet (pl. 
autógyártás)

  Budapest és a „Nyugat” 
közelsége, autópálya

 vörösiszap-katasztrófa (2010)

  Székesfehérvár, Veszprém, 
Tatabánya (megyeszékhelyek)

  Dunaújváros, Tata, Esztergom, 
Komárom, Balatonfüred, 
Pápa, Ajka, Várpalota

  nemzeti park (Balaton-
felvidéki, Duna-Ipoly)

 Tihany, Balatonfüred
  Veszprém (Európa Kulturális 

Fővárosa, 2023)
  esztergomi bazilika, komá-

romi vár
 Székesfehérvár
 Velencei-tó
 herendi porcelán

Dél-Dunántúl   Baranya, Somogy és Tolna 
megyék alkotják

  Horvátországgal határos 
+ a Duna, a Dráva és a Balaton 
határolja

 régióközpont: Pécs
  az alacsonyabb fejlettségű 

régiók közé tartozik
  jelentős mezőgazdasági 

szerep
  alacsonyabb tőkevonzó 

képesség, kevés külföldi 
beruházás

 atomerőmű (Paks)
 folyami kikötő (Mohács)

  Pécs, Kaposvár, Szekszárd 
(megyeszékhelyek)

 Paks, Siófok, Mohács

  Pécs (kultúra, világörökségi 
helyszín: ókeresztény 
sírkamrák + Európa Kulturális 
Fővárosa, 2010)

 nemzeti park (Duna-Dráva)
  történelmi borvidékek 

(pl. Villány)
 a Balaton déli partja
 a Dráva völgye
 fürdőhelyek (pl. Harkány) 

Észak-
Magyarország

  Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Heves és Nógrád megyék 
alkotják

 legészakibb fekvésű régiónk
 Szlovákiával határos
 régióközpont: Miskolc
  jellemzően hegyvidéki tájak 

jelentős bányászati és egyéb 
nehézipari hagyományokkal, 
korábbi válságövezetekkel

  ma: korszerű gépipar 
(pl. elektronikai ipar), vegyipar 

 Visonta (Mátrai Erőmű)
  a kevésbé fejlett régiók közé 

tartozik
  munkanélküliség, elvándor lás, 

társadalmi problémák

  Miskolc, Eger, Salgótarján 
(megyeszékhelyek)

  Sárospatak, Balassagyarmat, 
Hatvan, Gyöngyös, Tisza -
új vá ros, Ózd, Kazincbarcika, 
Berente

  világörökségek (Tokaj-Hegy-
alja borvidéke, Hollókő, 
Aggteleki- és Szlovák-karszt-
vidék) 

  nemzeti parkok (Duna-Ipoly, 
Bükki, Aggteleki)

  hegységek, pl. Bükk, Mátra, 
Eperjes-Tokaji 
(Zempléni)-hegység

  történelmi városok 
(pl. Sárospatak, Eger)

 várak (pl. füzéri, regéci vár)
  történelmi borvidékek 

(pl. egri, tokaj-hegyaljai)
 Miskolc (Lillafüred)
 matyó, palóc népművészet

MAGYARORSZÁG – HELYÜNK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN ÉS EURÓPÁBAN
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Régió Főbb jellemzők Főbb települések Turisztikai célpontok

Észak-Alföld   Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-
Szolnok és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyék alkotják

 legkeletibb fekvésű régiónk
  Ukrajnával és Romániával 

is határos
 régióközpont: Debrecen
  a mezőgazdaság szerepe 

kiemelkedő
  kisebb települések: viszonylag 

magas munkanélküliség, 
elvándorlás

  Debrecen, Szolnok, Nyíregy-
háza (megyeszékhelyek),

  Hajdúszoboszló, Jászberény, 
Jászfényszaru, Záhony

  nemzeti park, világörökség 
(Hortobágy)

 Tisza-tó 
  fürdőhelyek (pl. Hajdú szo-

boszló)
 Debrecen

Dél-Alföld   Bács-Kiskun, Békés és 
Csongrád-Csanád megyék 
alkotják

  Romániával és Szerbiával 
határos + a Duna határolja

 régióközpont: Szeged
  a mezőgazdaság szerepe 

kiemelkedő
 járműipar (Kecskemét)
  szénhidrogén-lelőhelyek 

(Algyő)
 turizmus

  Szeged, Kecskemét, Békés-
csaba (megyeszékhelyek)

  Makó, Baja, Gyula, Hódmező-
vásárhely, Kalocsa, Orosháza

  nemzeti parkok (Kiskunsági 
és Körös-Maros)

 szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó
 fürdőhelyek (pl. Gyula)
 Szeged (kultúra)
 hungarikumok

Pest  Pest megye alkotja
 Szlovákiával határos
 régióközpont: Budapest
  döntően a fővárosi agglome-

ráció települései alkotják
  gyorsan gyarapodó lakó-

népesség, nagy fokú ingázás
  kitűnő közlekedési kapcso-

latok  jelentős ipari parkok, 
logisztikai központok

  kőolaj-� nomítás (Százhalom-
batta)

  a régió déli része fontos 
mezőgazdasági körzet

  Szentendre, Vác, Gödöllő, 
Százhalombatta, Veresegyház

 Visegrád és a Dunakanyar
  Szentendrei-sziget, 

hegységek (pl. Börzsöny, Pilis, 
Visegrádi-hegység)

Budapest  maga a főváros alkotja
  kiemelkedő tőkevonzó és 

-megtartó képesség 
külföldi cégek, befektetők 
jelenléte

  politikai, gazdasági, közigaz-
gatási, kulturális, oktatási 
szerep

  a nemzetközi turizmus első 
számú hazai célpontja 
(pl. gyógyturizmus, 
konferen ciák, kulturális 
és sportrendez vények)

  közlekedési központ, 
nemzetközi repülőtér 

  világörökségi helyszínek 
(Várnegyed és a pesti 
Duna-part, Andrássy út 
a millenniumi földalattival)

 Lánchíd
  múzeumok (pl. Magyar 

Nemzeti Múzeum, 
Szépművészeti Múzeum, 
Terror Háza)

 Margit-sziget
 Sziget Fesztivál
 Gellért-hegy
 fürdők (pl. Széchenyi)
 Városliget
 budai hegyek, barlangok

4.1. táblázat: Hazánk régióinak jellemzői
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Budapest

 Hazánk politikai, közigazgatási, kulturális, gazdasági, tudományos, oktatási és idegenforgalmi központja
 Gazdag, sokrétű történelem  számos műemlék
  Sajátos fekvés, természetföldrajzi helyzet, különböző gazdaságú tájak találkozása:

– hegyvidék (Budai-hegység)
– síkság (Pesti-síkság)
– dombság (Gödöllői-dombság)
– fennsík (Tétényi-fennsík)
– medence (Budaörsi-medence)
– folyó (Duna)
– több mint 120 forrás

  Szocializmus  2 milliós nagyváros, ipari központ  ma: 1,7 millió fő, a munkahelyek jelentős részét már a tercier 
szektor adja („posztindusztriális korszak”)

  A rendszerváltoztatás után társadalmi problémák is felszínre kerültek  jövedelmi különbségek, élhetőség kérdései; 
munkanélküliség; otthontalanok számának növekedése

  Kerületek + sajátos városszerkezet  egyes városrészek átalakulása (pl. új kereskedelmi egységek, ipari parkok, 
lakóparkok)

 Agglomeráció (településhalmaz) veszi körbe
– nagyobb városai: Gödöllő, Vác, Szentendre, Érd, Százhalombatta, Dunakeszi, Budaörs 
– szuburbanizáció, dezurbanizáció és reurbanizáció
– minden 4. magyarországi lakos a fővárosban vagy az azt körülvevő agglomeráció egyik településén él

  A közösségi közlekedés kérdései  metróhálózat, dugók, felújítások, korlátozások, kibocsátás  a kerékpárutak 
és a kapcsolódó eszközmegosztó szolgáltatások felértékelődése

 A környezeti terhelés, szennyezés kérdései  hulladéklerakás, vízbiztonság, légszennyezés, zajszennyezés
  Idegenforgalmi központ, turisztikai célpont (látványosságok, kulturális és sportesemények, világörökségi helyszínek) 
 a nemzetközi repülőtér szerepe

 A kelet-közép-európai térség egyik legfontosabb központja, országhatárokon túlnyúló vonzerő
 Számos nemzetközi cég, külföldi diákok és turisták  nemzetköziesedés, világvárossá válás

Budapest szerepköre

politikai közlekedésiipari kereskedelmipénzügyi kulturális
oktatási- 

tudományos

köztársasági
elnök

minisztériumok

országgyűlés élelmiszeripar bankok nemzetközi 
vásárok

színházak, 
operaház

közút- és 
vasútvonalak

egyetemek

kutatóintézetek

konferenciák

gyógyszer-
gyártás

biztosítók bevásárló-
központok

rendezvények, 
fesztiválok

repülőtér

hajózás, kikötőmúzeumokgépgyártás tőzsde

4.2. Budapest országos szerepkörei

MAGYARORSZÁG – HELYÜNK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN ÉS EURÓPÁBAN

5.
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A hazai nemzetgazdaság főbb jellemzői5.
Napjaink nemzetgazdaságának kialakulása

  1989: rendszerváltoztatás  demokratikus átmenet  áttérés a szocialista tervutasításos gazdaságról a piacgazdaságra
  A mesterségesen felduzzasztott állami intézményrendszer átalakítása, a piacgazdaság feltételeinek, jogi kereteinek 

és infrastruktúrájának kiépítése hosszú éveken át tartott
– átmenetileg visszaesett a gazdasági teljesítmény, nőtt az infl áció és a munkanélküliség
– korábbi piacainkat elvesztettük, a veszteséges cégek egy része megszűnt vagy átalakult

  Állami és szövetkezeti tulajdon magánkézbe adása (privatizáció)  külföldi befektetők megjelenése a hazai piacon, 
működő tőke beáramlása

 1990-es évektől: 
–  európai uniós pénzügyi támogatás a gazdasági felzárkózás és a versenyképesség elősegítésére  feltétele: működő 

piacgazdaság
– külföldi kölcsönök felvétele (részben a korábbi hitelek törlesztésére)

 Gazdasági szerkezetváltás 
–  a mezőgazdaságban, a bányászatban, a hagyományos ipari ágazatokban dolgozók részaránya csökkent, a moder-

nebb ipari ágazatokban és a tercier szektorban dolgozók száma növekedésnek indult  foglalkozási átrétegződés
  Az ezredforduló kihívásai  felzárkózóban lévő, útkereső gazdaság egy gyorsan globalizálódó világban, az európai 

uniós csatlakozás küszöbén
  2004: az európai uniós csatlakozással hazánk – és a régióban lévő, hasonló történelmi átalakuláson áteső országok – 

gazdasági fejlődésének feltételei jelentősen javultak (közös piac, megerősödő vállalatok)
 Infrastrukturális fejlődés  gyorsforgalmi úthálózat bővülése 

– jobb összeköttetés + külföldi beruházások előfeltétele
  Külföldi kereskedelmi bankok, transznacionális vállalatok megjelenése  exportorientált járműgyártás, innovációkra 

épülő vállalkozások, nemzetközi üzletláncok
 Egyre több világcég, világmárka  kereskedelmi és vásárlási szokások átalakulása

– bevásárlóközpontok, hipermarketek, gyorséttermek, logisztikai központok létesülnek
 2010-es évek: 

– a hazai nagyvállalatok terjeszkedése más régiókban (pl. Mol, OTP, Richter, CBA)
– új ipari parkok létesítése
– növekvő háztartási fogyasztás
– a központi költségvetés növekvő hányada jut jóléti szolgáltatásokra
– csökkenő munkanélküliség, munkahelyteremtési programok, duális oktatási forma bevezetése

 Működőtőke-befektetések: 
– ugrásszerű növekedés az 1990-es években
– ma a GDP kb. 4-6%-ának megfelelő értékben
– a hazánkba érkező működő tőke fő forrásai: 

• Németország, Franciaország, Ausztria, USA, Japán, Dél-Korea, Kína
– területi eloszlás egyenlőtlen: 

• Budapest, Pest és Nyugat-Dunántúl régiók, illetve egy-egy nagyváros – több beruházás
– ipari ágazatok szerint: 

• járműipar, gyógyszeripar, energetika, építőipar, elektronikai ipar, pénzügyi szolgáltatások
– versenyképesség, tőkevonzó képesség: 

• földrajzi fekvés, gazdasági-politikai stabilitás, szakképzett munkaerő, EU-tagság, fejlődő infrastruktúra
– eltolódás a modern, K+F alapú gazdasági tevékenységek felé
–  a hazai nagyvállalatok tőkeexportőrként is jelentkeznek 
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Hazánk mezőgazdasága és élelmiszer-gazdasága

  Kitűnő domborzati, éghajlati adottságok és talajviszonyok hazánk területének jelentős részén  néhány termék 
előállítását egyedi éghajlati és talajviszonyok teszik lehetővé

 A hazai munkavállalók kb. 4-5%-a dolgozik a mezőgazdaságban
 A mezőgazdaság nemzetgazdasági jelentősége csökken, bár termékei keresettnek számítanak
 Az egy lakosra jutó földterület terén Európa élvonalába tartozunk
 A földterületek zöme nagy magángazdaságok, gazdasági társaságok tulajdonában van 
  Nő a magas minőségű termékeket előállító, külföldi piacokat célzó vállalkozások aránya hazánk élelmiszer-gazdaságában
 Veszélyek: 

–  éghajlatváltozásból fakadó kockázatok  pl. viharok, aszály, 
fagy

– kártevők
– belvíz
–  a mezőgazdaságban dolgozók elöregedése, termelési hagyo-

mányok eltűnése
 Növénytermesztés

–  főbb gabonafélék: búza, rozs (kisebb mennyiség ben rizs)
–  főbb ipari növények: napraforgó, repce, cukorrépa, dohány
– főbb takarmánynövények: kukorica, árpa
– gyógynövénytermesztés
–  a gyümölcs- és zöldségtermesztés körzetei, történelmi bor-

vidékek
–  tartósítóipari központok + helyi kisüzemi feldolgozóipar
–  hungarikumnak számító, földrajzi eredet meg jelöléssel ren-

delkező, oltalommal védett termé kek  pl. kalocsai fűszer-
paprika, pálinka, egri bikavér, akácméz

 Állattenyésztés
–  elsősorban sertés-, szarvasmarha- és baromfi tartás
–  hagyományos magyar fajták (szürkemarha, mangalica, 

rackajuh)
– tradicionális hús- és tejipari központok
– a halfogyasztás alacsony és szezonális
– lótenyésztés, vadgazdálkodás, méhészet
–  hungarikumok (pl. bajai halászlé, hízott libából előállított 

termékek)
  Az élelmiszer-gazdaság központjai a termő területekhez és a 

fogyasztópiachoz közel fekszenek 

Hazánk ipara

 A hazai foglalkoztatottak kb. 25-30%-a dolgozik az iparban 
  Az ipari termelés jelentősen hozzájárul hazánk gazdasági telje-

sítményéhez, a GDP kb. 1/4 részével
  Ipari szerkezetváltás a rendszerváltoztatás után  a kohászat, 

az acélgyártás és a nehézgépgyártás visszaszorult  válságöve-
zetek kialakulása (pl. Miskolc, Ózd, Salgótarján, Tatabánya) 
mára csak néhány hagyományos nehézipari üzem maradt (pl. Dunaújváros)

 A vegyipar központjai: Tiszaújváros, Kazincbarcika
  Az 1990-es és 2000-es évek működőtőke-befektetései, a privatizáció, az infrastrukturális fejlődés és az európai uniós 

csatlakozás új távlatokat nyitott a hazai ipari termelés számára  zöld- és barnamezős beruházások, külföldi cégek 
megjelenése  hazai beszállítói hálózat kiépülése

 Az európai és amerikai beruházások mellett egyre látványosabb a dél-koreai, kínai és japán tőke jelenléte

. . .

. . . . .
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jó talajt igényel,
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kisebb része takarmány
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5.1. Hazánk élelmiszer-gazdaságának főbb vonásai
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5.1. Hazánk élelmiszer-gazdaságának főbb vonásai

 Főbb külföldi érdekeltségű ipari létesítmények:
– autógyártás: Suzuki (Esztergom), Opel (Szentgotthárd) Audi (Győr), Mercedes-Benz (Kecskemét), BMW 
(Debrecen, építés alatt)
–  elektronikai ipar: Bosch (Miskolc), Samsung (Göd, Jászfényszaru), Flex (Zalaegerszeg), General Electric (Veresegyház)
– gyógyszergyártás: Teva (Debrecen)
– egyéb: Lego (Nyíregyháza), Hankook (Rácalmás), Coca-Cola (Dunaharaszti), Electrolux (Jászberény)

 Nagyobb hazai cégek: Mol, OTP, Richter, CBA
 Hagyományos hazai márkanevek: Pick, Szerencsi, Rába, Zsolnay, Herendi, Hollóházi
 Ipari parkok  közlekedési útvonalak mellett, városok peremén létrehozott területek
  Oktatásra, kulturális életre, helyi közlekedésre, munkavállalásra gyakorolt hatás  társadalmi felelősségvállalás

Hazánk energiagazdasága

 Cél: villamosenergia-ellátás biztonsága
  Paks: atomerőmű  az 1980-as évek során állították üzembe  a hazai elektromosáram-termelés kb. 50%-át adja 

az atomenergia szerepe európai összevetésben is számottevő  az erőmű bővítése, modernizálása hosszú és költséges 
folyamat, de az energiaellátás biztonságának fenntartása elengedhetetlen

 Hőerőművek  hazai lignitet és import szénhidrogéneket használnak
– Visonta (lignit), Tiszaújváros (földgáz, kőolaj), Százhalombatta (földgáz)
– néhány erőműben már biomasszás energiatermelő egység és napelempark is működik

  Energiagazdaságunkban még mindig nagy szerepet játszanak a fosszilis energiahordozók  a megújuló energiaforrások 
részaránya lassan nő 

  Jelentős kőolaj- és földgázimport (döntően Oroszország felől, Ukrajnán keresztül)

A szolgáltatószektor Magyarországon

 A hazánkban foglalkoztatottak kb. 65-70%-a a tercier szektorban dolgozik
  A szolgáltatószektor tevékenységei jelentősen kibővültek a rendszerváltoztatás után, majd az európai uniós csatlakozást 

követően
  Pénzügyi szolgáltatások, szállodaláncok, kiskereskedelmi láncok, távközlési cégek, üzleti szolgáltatóközpontok 

(SSC-k)  hátterükben jelentős külföldi tőkebefektetés áll
 Kis- és közepes vállalkozások  jellemzően hazai kézben vannak
 Wizz Air  nemzetközileg ismert, részben magyar tulajdonban lévő légitársaság
 Tudásgazdaság  K+F tevékenység, speciális (és folyamatos fejlesztést igénylő) szaktudás, innovációk
 Infoparkok  jó közlekedési és környezeti adottságú irodaházas komplexumok
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5.2. Hazánk energiatermelése és nagyobb erőművei
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Hazánk külkereskedelme

 Az 1990-es évek elejétől kezdődően hazánk külkereskedelme jelentősen átalakult
 Ma hazánk külkereskedelmi forgalmának háromnegyedét az EU tagországaival bonyolítja
 Kiemelkedő partnereink  Németország, Olaszország, Franciaország és a szomszédos országok 
 Németország a gazdasági élet számos területén jelen van, pl. járműgyártás, kiskereskedelem
  Oroszország jelentős partner az energiagazdaság területén (szénhidrogén-import), de a kivitel terén kevésbé élénk 

a kapcsolat
 Legjelentősebb tengerentúli partnereink  Amerikai Egyesült Államok, Japán, Dél-Korea, Kína
 A fenti országok adják a hazánkba érkező működőtőke-befektetések döntő többségét

5.3. Hazánk külkereskedelme 2020-ban (KSH)
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Hazánk közlekedése, idegenforgalma, környezeti állapota6.
Hazánk közlekedése

 Erősen fővárosközpontú, jellemzően sugaras szerkezetű közút- és vasúthálózat
 Erős észak–déli és nyugat–keleti irányú tranzitforgalom jellemzi

Közúti közlekedés
  A közúthálózat változó minőségű, de egyre hosszabb szakaszokon újul meg 
 Autópályák, gyorsforgalmi úthálózat bővülése 

–  lassan minden megyeszékhely, megyei jogú város összeköttetése megvalósul
–  autópályáink többsége már elérte vagy várhatóan néhány éven belül eléri az országhatárt
– Budapest körüli M0-s körgyűrű

Vasúti közlekedés
  A vasúthálózat változó minőségű, a főbb vonalakon folyamatos fejlesztések zajlanak
 Szerelvények minősége, komfortfokozata nő
 Nemzetközi vasúthálózathoz való csatlakozás (pl. Railjet)
 „Gördülő országút” (RoLa)  a közúti és vasúti közlekedés kombinációja

Vízi közlekedés
 Duna  nemzetközi vízi út (személy- és teherforgalom)
 Hajózható még: Tisza, Sió
 Folyókon kompközlekedés
 Nagyobb tavak  kompközlekedés, sétahajózás

Légi közlekedés
 Budapest  Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 

–  a legnagyobb és legforgalmasabb nemzetközi légikikötő hazánkban
–  több mint 16 millió utas évente, számos légitársaság járatai megfordulnak Ferihegyen 

  Debrecen  legforgalmasabb vidéki repülőtér, regionális szerepe egyre nő
  Kisebb repülőterek: Hévíz–Balaton (Sármellék), Győr–Pér, Kecskemét
  A koronavírus-járvány hatására visszaesés történt a repülő terek forgalmában

6.1. Közúti közlekedés hazánkban
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Hazánk idegenforgalma

 Hazánk egyre népszerűbb nemzetközi turisztikai célpont 
 Közvetett és közvetlen hatásait is figyelembe véve a turizmus a hazai GDP kb. 7–11%-át adja  

– a koronavírus-járvány okozta visszaesés a vendégéjszakák számában, valamint a vendéglátóhelyek forgalmában
  A turizmus munkahelyeket teremt, mobilizálja a társadalmat, erősíti a nemzeti identitást, serkenti a fogyasztást, javítja 

az országimázst
 Közel félmillió munkahely kötődik a turizmus-vendéglátáshoz és az ahhoz kapcsolódó tevékenységekhez
 A külföldi turisták jelentős része nyáron érkezik
 A hazai turizmus kevésbé szezonális, kiegyenlítettebb képet mutat  pl. téli szünet, hosszú hétvégék
  Állami támogatás, koordináció és marketing  turisztikai régiók, idegenforgalmi körzetek  további idegenforgalmi 

fejlesztések
  Hazánkban a turizmus számos formája megvalósul  pl. ökoturizmus, falusi turizmus, egészségturizmus, 

örökségturizmus, kerékpáros turizmus, borturizmus, bevásárlóturizmus
 Budapesten és környékén, illetve a Balaton térségében regisztrálják a legtöbb vendégéjszakát
 Legfőbb turisztikai célpontok

 Hungarikumok, nemzeti értékek megőrzése és népszerűsítése

Tokaj és Nyíregyháza turisztikai 
térség

A Debrecen-Hajdúszoboszló térsége
B Tisza-tó - Hortobágy térsége

KORMÁNYRENDELETBEN NEVESÍTETT TURISZTIKAI TÉRSÉGEK

A A 

B
A 

B

C

A

Balatonfüred
Veszprém

Gödöllő

Békéscsaba Gyula

MiskolcEger

Mezőkövesd
Egerszalók

Gyöngyös

Parád

Esztergom
Komárom

Visegrád

Harkány Siklós
Villány

Pécs
Orfű

Tihany

Zánka

Hévíz
Keszthely

Bük

Szombathely

Mosonmagyaróvár

Győr
Pannonhalma

Hegyeshalom

Sárvár

Sopron
Hegykő

Röjtökmuzsaj

Siófok
Zamárdi

Velence
Gárdony

Székesfehérvár

Győr - Pannonhalma
turisztikai térség Sopron - Fertő 

turisztikai térség

Bük - Sárvár 
turisztikai térség 

Budapest környéke
turisztikai térség

Mátra - Bükk  
turisztikai térség 

Debrecen és térsége 
turisztikai térség

Gyula és térsége turisztikai térség

Szeged és térsége turisztikai térség

Pécs – Villány turisztikai térség

Balaton 
turisztikai térség 

Zalakaros

A Tokaj térsége
B Felső-Tisza térsége

A Bükk térsége
B Mátra térsége

C Nyírség térsége

A

B

Parádsasvár

Vecsés

Ráckeve

Szentendre

SátoraljaújhelySátoraljaújhelySátoraljaújhelySátoraljaújhely

Mád

Nyíregyháza
Nyírbátor

BalmazújvárosBalmazújvárosBalmazújvárosBalmazújváros

DebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecen

HajdúszoboszlóHajdúszoboszlóHajdúszoboszlóHajdúszoboszló

Makó
Mórahalom

Hódmezővásárhely

Poroszló

Berekfürdő

Dombrád

Szeged

TokajTokaj

SárospatakSárospatakSárospatak

Vásárosnamény

Tiszafüred

Balmazújváros

KisvárdaKisvárda

6.2. Hazánk turisztikai térségei

– Budapest
– a Balaton és környéke
– nemzeti parkok 
– világörökségi helyszínek 
– Tisza-tó, Fertő térsége
– hegyvidékek 

– történelmi borvidékek
– kulturális értékekkel bíró települések
– fürdőhelyek
– zarándokhelyek
– kulturális és sportrendezvények, fesztiválok
– túramozgalmak (pl. Országos Kéktúra)
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Természet- és környezetvédelem, örökségvédelem Magyarországon

  Hazánk számos természeti és kulturális értékkel rendelkezik, melyek védelme egyéni, közösségi és kormányzati 
kötelesség  történelmünk, identitásunk részét képezik, a magyarságtudatot erősítik + az idegenforgalom fellendülését 
szolgálják

 Kihívások: éghajlatváltozás, szennyezés, forgalomnövekedés, túlturistásodás környezetre gyakorolt hatásai
 Megoldási lehetőségek: 

– hazai és nemzetközi szintű természetvédelem
– ökoturizmus, falusi turizmus, kerékpáros turizmus erősítése
– kevésbé ismert látnivalók, értékek népszerűsítése
– a látogatók egyenletesebb időbeli elosztása
–  fenntartható megoldások alkalmazása (pl. takarékos vízgazdálkodás, energiatakarékosság, kibocsátás minimalizá-

lása, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás) 
– tudatos fogyasztói magatartás erősítése turistaként is
– látogatóközpontok  oktatási programok

 Hungarikumok és nemzeti értékek népszerűsítése 
– a hungarikum gyűjtőfogalom  többféle kategória
– kulturális és turisztikai jelentőség
– néprajzi csoportokhoz, népművészethez kapcsolódás (pl. matyó népművészet, mohácsi busójárás)
– az UNESCO magyarországi világörökségi helyszínei a hungarikumok részét képezik

 A természetvédelem területi védettségi szintjei
– nemzeti parkok
– tájvédelmi körzetek
– természetvédelmi területek
– helyi védett értékek

 Nemzetközi természetvédelmi hálózatok (Natura 2000, Ramsar – vizes élőhelyek)

Országhatárokon átívelő kapcsolatok

Visegrádi Együttműködés (V4)
  Hazánk és három közép-európai ország (Csehország, Lengyelország, 

Szlovákia) regionális gazdasági, politikai, diplomáciai és stratégiai együttműködése 
– összehangolt fellépés, érdekérvényesítés (pl. kohéziós politika, külpolitika)

  Közös történelmi és kulturális örökség, évszázados kapcsolatrendszer, hasonló gazdasági fejlettség, európai uniós 
tagság

    A régiós gazdasági növekedés a koronavírus-járványt megelőző években meghaladta az európai uniós átlagot

Eurorégiók
 Települési és regionális szintű együttműködések hazánk országhatár menti területein 
  Lehetőség a korábban elvesztett (Trianon, szocializmus) gazdasági kapcsolatok újjászervezésére, szomszédságpolitikai 

törekvések megvalósítására
 Európai uniós pénzügyi támogatás  Interreg-programok
 Közös kulturális programok, gazdaságélénkítés, hídépítés, idegenforgalom, környezetvédelem
 Pl. Kárpátok Eurorégió
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164 EURÓPA FÖLDRAJZA

EURÓPA FÖLDRAJZAX.

Európa területe és határai

 Területe: kb. 10,5 millió km2 a második legkisebb kontinens
  Természetes határai: Jeges-óceán (É), Atlanti-óceán (Ny), Földközi-tenger, Gibraltári-szoros, Boszporusz, 

Fekete-tenger (D), Urál hegység, Urál folyó, Kaszpi-tenger, Kaukázus (K)
 Tagolt partvonal 

–  sok félsziget és sziget, beltengerek, öblök, fj ordok, tengerszorosok számos kikötési lehetőség, hajózási útvonalak
– homokos lapospartok, turzások + meredek sziklafalak, magaspartok

 Legmagasabb pont: 
– Mont Blanc (Alpok, Európa központi részén)
– Elbrusz (Kaukázus, Európa keleti határán)

Európa kialakulása, lemeztektonikai háttér

 Ős- és előidő: 
– legősibb kontinensrészek (Balti-ősföld) létrejötte, lepusztulása

 Óidő: 
–  Ős-Európa és Ős-Észak-Amerika összeütközése, majd összekapcsolódása Ős-Ázsiával hegységláncok 

kialakulása, majd lepusztulása (Kaledóniai-, Variszkuszi-hegységrendszer)
– az óidő végére Európa a Pangea őskontinens részévé vált

 Középidő: 
– a triász elejére a Pangea szuperkontinens létrejötte
– a Tethys-öböl kialakulása: Laurázsia és Gondwana kialakulása
– a Tethys-óceán mélyülése, tengerelöntése üledékképződés (mészkő, dolomit)
– a krétában az Atlanti-óceán kinyílása, a Pangea széttöredezésének kezdete

 Újidő–harmadidőszak: 
– az Afrikai-lemez közeledése az Eurázsiai-lemezhez a Tethys záródása
– az Eurázsiai-hegységrendszer tagjainak kiemelkedése

 Újidő –negyedidőszak: 
–  pleisztocén: jégtakaró kialakulása  felszínalakító munka (pl. ősfolyamvölgyek, tóvidékek, lösz- és homoktakarók kialakulása)
– holocén: mai partvonalak, vízhálózat, alföldek kialakulása

Európa általános természetföldrajzi képe1.
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Nagytájak, nagy szerkezeti egységek, ásványkincsek

 Nagytájak, nagy szerkezeti egységek
– ős- és előidei kőzetek Balti-ősföld nehéz- és színesfémek érceiben gazdag
–  óidei röghegységek (a Kaledóniai- és a Variszkuszi-hegységrendszer tagjai)  Skandináv-hegység; Pennine, Írország, 

Skócia és Wales hegyvidékei, Francia-középhegység, Német-középhegység, Szudéták, Lengyel-középhegység, Urál, 
illetve a Balkán-félsziget kisebb hegységei

–  középidei–újidei gyűrthegységek (az Eurázsiai-hegységrendszer tagjai) Pireneusok, Alpok, Appenninek, 
Dinári-hegység, Kárpátok, Balkán-hegység, Kaukázus, Törökország hegységei

– fi atal síkságok
• feltöltött alföldek pl. Alföld, Pó-alföld
• letarolt síkságok pl. Germán-alföld, Lengyel-alföld
• mélyföldek pl. Kaszpi-mélyföld, Holland-mélyföld

 Vulkanizmus
– aktív Izland, Olaszország (pl. Etna, Vezúv), Kanári-szigetek
–  egykori vulkanizmus ma is látható felszínformái Balaton-felvidék tanúhegyei, Északi-középhegység 

(bazaltoszlopok), Hargita, Ír-sziget
 Földrengéses térségek

– Földközi-tenger keleti medencéje (Görögország és Törökország), Appennini-félsziget, Dalmácia, Izland
 Ásványkincsek

– kőolaj és földgáz Északi-tenger, Oroszország
– kőszén

• hagyományos iparvidékek Lengyelország, Németország, Ukrajna, Oroszország
– vasérc Svédország
– színesfémércek, uránérc
– bauxit

1.1. Európa földtörténeti háttere

Ősidei-Európa északi részén a jég 
pusz tító munkája érvényesült. Ennek 
eredményeként átalakult vagy magmás 
kőzetek találhatók a felszínen. A terület 
mélyedéseiben tavak ezrei alakultak ki 
(pl. Finn-tóvidék).

A Skandináv-hegység Kaledóniai-Európa
része. Az óidőben Ős-Európa és Ős-Amerika 
kőzetlemezének ütközésekor gyűrődött fel. Az 
évmilliók során a külső erők által lepusztított hegy-
ség rögökre darabolódott. Felszínének formálásá -
ban a jégnek volt a legnagyobb szerepe.

Az alföldek egy ré -
szét (pl. Alföld, Pó-
alföld) a folyók töl-
tötték fel. Felszí nü ket 
homok, kavics, illetve 
a szél által szállított 
lösz fedi.

A visszahúzódó jégta-
karó által lerakott mo-
rénahalmok területén 
hul lámos síkságok jöt-
 tek létre, ilyen pl. a Ger -
mán–Lengyel-alföld.

Variszkuszi-Európa terü lete 
(pl. Közép-európai-rög vidék, 
Urál) az óidőben gyűrődött a 
Balti-ősföldhöz nyugatról és ke-
letről. Ezzel Európa is a Pangea 
részévé vált. E hegys égek má ra 
rögökre darabolódtak.

Ősidei-Európa déli terü-
letét (pl. Kelet-európai-
síkság) vastag üledék-
takaró (leginkább lösz) 
fedi. Rajta kiváló mi nő-
ségű mezőségi talaj kelet-
kezett.

A kontinens legmagasabb térsége,
Alpi-Európa az Eurázsiai-hegység-
rendszer része. A hegységrendszer a 
középidő végén és a harmadidőszakban 
az Afrikai- és az Eurá zsiai-kőzetlemez üt-
közésekor gyűrődött és emelkedett ki. 
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Éghajlati viszonyok

 Európa jelentős része a mérsékelt övezetben fekszik
 Az éghajlatot befolyásoló tényezők

– Egyenlítőtől való távolság
– óceántól való távolság
– tengeráramlások (Észak-atlanti-áramlás hatása  fagymentes kikötők)
– domborzati viszonyok

 Óceáni, sarkvidéki, kontinentális és mediterrán légtömegek  változékony időjárás
 Éghajlatok Európa területén

– sarkvidéki öv  állandóan fagyos éghajlat
– sarkköri öv  tundraéghajlat 
– hideg mérsékelt öv  tajgaéghajlat
– valódi mérsékelt öv

• óceáni terület  óceáni éghajlat
• mérsékelten szárazföldi terület  nedves kontinentális éghajlat
• szárazföldi terület  száraz kontinentális éghajlat
• szélsőségesen szárazföldi terület  mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat

– meleg mérsékelt öv  mediterrán éghajlat (Spanyolország egyes területei félsivatagi jellegűek)
– függőleges földrajzi övezetesség

 Az éghajlat alapvetően meghatározza a növénytakarót, a talajviszonyokat és a folyók vízjárását 
 A csapadék éves mennyisége az óceántól való távolsággal nyugatról keletre csökken
 A hőmérsékleti szélsőségek gyakorisága és az évi közepes hőingás az óceántól való távolsággal nő
 Éghajlatváltozás  időjárási-vízrajzi szélsőségek gyakoribbá válása (pl. viharok, árvizek, hőhullámok, erdőtüzek)

EURÓPA FÖLDRAJZA166

Narjan-Mar

Tampere

Rotterdam

Győr

Volgográd

Athén

sarkköri
öv

hideg
mérsékelt öv

óceáni
terület

mérsékelten
szárazföldi
terület

szárazföldi
terület

szélsőségesen
szárazföldi
terület

mediterrán
terület

magassággal
változó
övezetesség

1.2. Európa éghajlati területei
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Vízrajz

 Folyók
– Európa folyói nem tartoznak a világ leghosszabb, legbővizűbb folyói közé
–  vízgyűjtők: Jeges-óceán, Atlanti-óceán, Balti-tenger, Északi-tenger, Földközi-tenger (és melléktengerei), Fekete-tenger, 

Kaszpi-tenger
– Volga – leghosszabb
– Duna – legnemzetközibb (10 országot érint, vízgyűjtő területe még többet)
– Rajna – legforgalmasabb 
–  jelentősebb folyók (a fentieken és mellékfolyóikon kívül): Rhône, Elba, Odera, Visztula, Pó, Ebro, Szajna, Loire, Temze, 

Don, Dnyeper
– Duna–Majna–Rajna vízi út összeköttetés az Északi- és a Fekete-tenger között
– Duna-delta
– tengerjárás tölcsértorkolatok (pl. Elba, Temze, Szajna) forgalmas kikötők

 Tavak
–  jelentősebb tavak: Ladoga-tó (a kontinens legnagyobb tava), Boden-tó, Balaton (Közép-Európa legnagyobb tava)

Kaszpi-tenger (a világ legnagyobb tava, tengermaradvány)
– kialakulás szerint:

•  jég formálta tavak: pl. Boden-tó, Genfi -tó, Garda-tó (gleccsertavak), a Finn-tóvidék tavai (jégtakaró által kimélyített 
sziklamedencés tavak), a Lengyel-tóhátság tavai (moréna által elgátolt tavak)

• morotvatavak: pl. Holt-Körös
• szélvájta tavak: pl. szegedi Fehér-tó
• karsztos tavak: pl. Plitvicei-tavak
• hegyomlással keletkezett tavak: pl. Gyilkos-tó
• vetődéssel kialakult tavak: pl. Balaton
• vulkanizmus által létrehozott krátertavak: pl. Szent Anna-tó 
•  mesterséges tavak pl. víztározók (Tisza-tó), tengeröböl elzárásával létrejött tavak (IJssel-tó), halastavak, 

bányatavak
 Felszín alatti vizek: artézi víz, karsztvíz, termálvíz, gyógyvíz, ásványvíz  fürdőhelyek

A társadalom környezetátalakító tevékenysége

 Urbanizáció beépített területek, ipartelepek terjeszkedése, sűrűbb infrastruktúra
 Víz víztározók, gátak, vízerőművek, csatornák
 Külszíni bányászatmeddőhányók, bányagödrök rekultiváció
 Mezőgazdasági területek, erdőirtás
 Turizmus szállodák, idegenforgalmi látványosságok, turisztikai infrastruktúra
 Polderek  Hollandia
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Európa népessége

 Kb. 740-750 millió fő a világnépesség kb. 9-10%-a
 Lassan növekvő / stagnáló népességszámú államok (pl. Franciaország, Egyesült Királyság)
 Csökkenő népességszámú államok (pl. Bulgária, Románia, Litvánia, Olaszország)
 Nyelvi és vallási sokszínűség
 21. század: a koronavírus-járvány, a migráció és a geopolitikai folyamatok népességszámra gyakorolt hatása

Európa országai

 45 ország, ebből 27 EU-tag
  Nagy területű államok (pl. Oroszország európai része, Ukrajna, Franciaország, Spanyolország, Svédország, Norvégia, 

Németország, Finnország, Lengyelország, Olaszország, Egyesült Királyság)
 Közepes területű államok (pl. Bulgária, Izland, Magyarország, Portugália, Szerbia, Ausztria)
 Miniállamok, törpeállamok (pl. Luxemburg, Liechtenstein, Andorra, Málta, Monaco, Vatikán)
 Szigetországok (pl. Egyesült Királyság, Írország, Izland, Ciprus, Málta)

Európa legnépesebb régiói, népességtömörülései

 Átlagos népsűrűség: 70-74 fő/km2

 Magas népsűrűség:
– Nyugat-Európa

• Benelux államok
• London, Párizs

– Ruhr-vidék, Észak-Olaszország, iparvidékek
– Moszkva és a nagyobb fővárosok agglomerációs körzetei

 Alacsony népsűrűség:
– Skandinávia, Izland, Oroszország európai részének északi területei
– hegyvidéki tájak
– Spanyolország száraz belső területei

2. Európa általános társadalom- és gazdaságföldrajzi képe

Nyugat-
Európa

Közép-
Európa

Délkelet-
EurópaDél-Európa

Kelet-
Európa

Észak-
Európa

2.1. Európa regionális felosztása
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Európa gazdasági szerepe

 Európa: hagyományos gazdasági központ, az első ipari forradalom motorja
 Jelentős gazdasági átalakulás a 20. század második felében 

–  a vaskohászat és az acélgyártás helyett az energiahatékony, több szakértelmet és innovációt igénylő ipari ágazatok 
(pl. vegyipar, elektronikai ipar, járműipar), illetve a szolgáltatások kerültek a középpontba a hagyományos 
iparvidékek szerkezetváltása, modern ipari központok létrejötte

 A világkereskedelem és a globális nagyvállalatok jelentős központjai
   „Kék banán”  a legmagasabb gazdasági fejlettségű térség, Európa „motorja”

(London – Benelux államok – Ruhr-vidék – a Rajna völgye – Svájc – Észak-Olaszország)
– nagy népsűrűség, jelentős gazdasági és kulturális szerepkörrel rendelkező központok
– magában foglalja az Európai Unió magterületét is
– szoros kapcsolatrendszer (pl. közlekedés)
– a GDP/fő értékek az európai uniós átlag felett
–  kutatóintézetek, egyetemek (K+F), csúcstechnológiai ipari ágazatok  fejlődési pólusok, innovációk forrásai  vonzó 

a munkaerő és a tőke számára
  Peremterületek, perifériák (pl. Skandinávia északi része, Kelet-Közép-Európa egyes területei, Balkán-félsziget, 

Dél-Olaszország, Spanyolország és Portugália kevésbé fejlett térségei)
 Új gazdasági tengelyek Európa térszerkezetében

– „napfényövezet” (Barcelonától Észak-Olaszországig húzódik)
– „kelet-közép-európai banán” (Berlintől Ausztrián át az Adriai-tengerig húzódik)
– „közép-európai bumeráng” (a balti államoktól Budapestig húzódik)

 Aktuális kihívások
– Európa és az EU gazdasági erőterének átalakulása
– a világjárvány hatásai
– az ukrán–orosz konfl iktus gazdasági következményei

2.2. Európa gazdasági térszerkezete

Milánó

Barcelona
Valencia

Sevilla

Porto

Lisszabon

Madrid

Toulouse

Marseille
Róma

Nápoly

Athén

Szófia

Bukarest

Isztambul

Ankara

Varsó
Kijev

Odessza

Minszk

Vilnius
Riga

Tallinn

Szentpétervár

Moszkva
Szamara

Nyizsnyij Novgorod

Rosztov-
na-Donu

Belgrád

Lyon

Párizs

Birmingham
Manchester

Glasgow

Dublin

Zürich

Stuttgart München
Bécs

Prága

Berlin
Hamburg

Koppenhága

Stockholm
HelsinkiOslo

LjubljanaBudapest
Pozsony

Zágráb

Frankfurt

Amszterdam

Brüsszel

London
„kék banán”
(a legfejlettebb
gazdasági zóna)

„európai
napfényövezet”
a napfényövezet
fontosabb központjai

a legfejlettebb zóna
fontosabb központjai

gazdasági magterület

a peremterületek
fontosabb központjai

peremterületek

a magterület
fontosabb központjai

EURÓPA FÖLDRAJZA
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Európa gazdasági központjai, nagyvárosai

 Pénzügyi-politikai központok: 
– pl. London, Párizs, Frankfurt am Main, Zürich, Berlin, Madrid, Amszterdam

 Nemzetközi szervezetek központjai:
–  pl. London, Párizs, Genf, Brüsszel, Bécs

(a fenti két csoportba sorolt városok a globális városok közé tartoznak)
 Ipari központok: 

– pl. München, Torino, Milánó, Katowice, Birmingham, Doneck
 Nagyobb kikötővárosok: 

–  pl. Rotterdam, Marseille, London, Hamburg, Bréma, Trieszt, Constanţa, Odessza, Genova, Nápoly, Liverpool, 
Szentpétervár, Duisburg

 Turisztikai központok: 
–  pl. London, Párizs, Barcelona, Milánó, Róma, Velence, Athén, Bécs, Budapest, Isztambul, Amszterdam, Prága, 

Szentpétervár, Krakkó, Dubrovnik, Sevilla

Európa fontosabb gazdasági térségei

 Hagyományos iparvidékek
– Ruhr-vidék (a szerkezetváltás jó példája)
– Donyec-medence
– Szilézia
– Lotaringia
– Olasz ipari háromszög
– Oroszország európai részének iparvidékei

 Turisztikai övezetek
– a Földközi-tenger partvidéke (pl. francia Riviéra, görög szigetvilág, Dalmácia)
– Alpok, Kárpátok (pl. Magas-Tátra)

170

3.

EURÓPA FÖLDRAJZA
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Az Európai Unió

Az európai integráció kezdetei

 1940-es évek második fele (a II. világháború után) 
 Földrajzi közelség, erőforrások közelsége + USA támogatása, Szovjetunió fenyegetése együttműködés
  1951: Európai Szén- és Acélközösség (Montánunió) hat alapító állam, Schuman-terv, a németek és franciák érdek-

közösségbe szervezése
  1957. 03. 25. Római szerződés Benelux államok, Olaszország, Franciaország és az NSZK az Európai Gazdasági 

Közösség létrehozása (1993-tól: Európai Unió)

Bővítés, csatlakozás, tagság, kilépés

 EU: ma 27 tagország, kb. 4,2 millió km2 és 450 millió lakos
 Több bővítési hullám (1973, 1981, 1986, 1995, 2004, 2007, 2013)
 Legnagyobb bővítés: 2004. 05. 01. 10 csatlakozó állam

– 5 közép-európai állam (köztük hazánk) + 3 balti állam + 2 szigetország
 2020: Brexit – az Egyesült Királyság kilépése 
 Ukrajna tagfelvételi kérelme gyorsított eljárásban, Moldova és Georgia tagfelvételi kérelme az EU-ba (2022)

3.

171

Alapítás éve

Kilépés éve

Schengeni övezet

Euróövezet

Az euró hivatalos
fizetőeszköz

2020

1957

Csatlakozás éve
1973

1981

1986

1990

1995

2004

2007

2013

3.1. Az európai uniós bővítés folyamata

EURÓPA FÖLDRAJZA
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  Tagjelölt + potenciális tagjelölt országok: Szerbia, Montenegró, Észak-Macedónia, Albánia, Törökország + Bosznia-
Hercegovina, Koszovó 

 A csatlakozás lehetőségének elutasítása: Norvégia, Izland, Svájc
 Csatlakozási folyamat: 

– a csatlakozni kívánó ország gazdasági fejlettségétől függően rövidebb-hosszabb ideig tart
– nemzeti jogrendszer és az európai uniós jogszabályok összehangolása
– gazdasági feltételrendszer teljesítése
– a bővítés problémái, korlátai:

• alacsonyabb gazdasági fejlettség, gazdasági problémák
• politikai instabilitás, korrupció
• társadalmi problémák, etnikai feszültségek, geopolitikai konfl iktusok

Az Európai Unió gazdasági-politikai jelentősége, kapcsolatrendszerei, elért eredményei

  A világ gazdaságilag legfejlettebb országai közül többen is az EU tagjai a közösség jelentős gazdasági és politikai 
erőt képvisel az EU magterülete: centrumtérség, a Triád része 

   Gazdasági / pénzügyi (monetáris) unió közös gazdaságpolitika, közös fizetőeszköz bevezetése euró, eurózó-
na, Európai Központi Bank

  Nemzetek fölötti (szupranacionális) szervezet
  Fontos világpolitikai szereplő (G7 és G20)
  A globális külfölditőke-befektetések kb. 20%-a az EU országaiból érkezik
  Közös piac az országok közötti kereskedelem gyorsabbá és hatékonyabbá vált
  Négy alapszabadság a munkaerő, a tőke, a javak (áruk, termékek) és a szolgáltatások szabad áramlása az infor-

mációáramlás is egyre nagyobb jelentőségűvé válik
  Közös kül- és biztonságpolitika a belső határok megszüntetése, a külső határok ellenőrzése (Schengen)
 Közös központi költségvetés
  Közös politikák, bel- és igazságügyi együttműködés

– regionális politika, kohéziós alapok
• fejlesztési célú pénzügyi támogatás a tagállamoknak (pl. infrastrukturális fejlesztések, városrehabilitáció)
•  fejlettségi különbségek mérséklése, a fejletlenebb régiók felzárkóztatása (Nyugat- és Kelet-Közép Európa között 

még mindig jelentős különbség)
• hagyományos iparvidékek szerkezetváltásának elősegítése, válságkezelése

– agrárpolitika
• paraszti gazdaságok megtartása, kiszámítható jövedelmek biztosítása
• egészséges, vegyszermentes termékek előállítása
• protekcionizmus: a belső piacon megtermelt áru védelme
• vidékfejlesztés

  Közös intézményrendszer
  Béke, demokrácia, jogállamiság, szolidaritás erősítése
  Fejlődő országok segítése, támogatása

– társulási és partnerségi egyezmények

Az Európai Unió intézményrendszere

Európai Bizottság (Brüsszel)
  Az európai uniós szerződések őre, betartatja azok tartalmát
  Az EU kormányaként viselkedik, a közösségi érdekeket képviseli, törvényjavaslatot kezdeményezhet
  Tagországonként 1 biztos, minden biztos egy-egy területért (pl. környezetvédelem, szociális ügyek) felel
  5 éves ciklus, legfőbb képviselője a bizottság elnöke
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Európai Parlament (Brüsszel, Strasbourg)
  Az európai uniós állampolgárok által közvetlenül választott képviselőkből álló intézmény
  Az európai uniós törvényjavaslatokat módosítja, jóváhagyja, ellenőrzi az EU költségvetését
   A tagországok népességszámukkal arányos számú képviselőt küldhetnek az intézménybe, akik képviselőcsoportokhoz 

csatlakoznak
  5 évente választják

Európai Tanács (Brüsszel)
  Az EU-s állam- és kormányfőket, valamint az Európai 

Bizottság elnökét tömörítő intézmény
   Politikai irányvonal kialakítása, az EU-t érintő kulcsfontos-

ságú ügyek megvitatása, közös álláspont megfogalmazása 

Európai Unió Tanácsa / Miniszterek Tanácsa (Brüsszel)
  Jogalkotó szerv, az adott szakterület minisztereivel, évente 

többször is ülésezik
 Elnökségét a tagországok féléves váltás szerint látják el

Egyéb:

Európai Központi Bank (Frankfurt am Main)
 Az eurózóna felügyelete
 Árstabilitás megőrzése
 Nemzeti bankokkal való kapcsolattartás

 Európai Unió Bírósága
 Az EU igazságügyi hatósága
 Uniós jog értelmezése, szerződések jogszerűségének ellenőrzése

Európa Tanács
  Európai államokat tömörítő nemzetközi szervezet
 Fő célja az emberi jogok védelme 
  Nem az EU intézménye

Az 
integráció 

szintjei

          1957     1968                                               1986                                      1992

vámunió közös piac belső piac gazdasági és monetáris unió

Bővülés

1957 1973 1981 1986 1990 1995 2004 2007 2013 2020
Német 

Szövetségi 
Köztársaság, 

Franciaország, 
Olaszország, 

Belgium, 
Hollandia, 

Luxemburg

Egyesült
Királyság, 
Írország, 

Dánia

Görög-
ország

Portugália,    
Spanyol-
ország

Németország 
egyesülése
Német 

Demokratikus 
Köztársaság 
területével 

bővült

Ausztria, 
Finnország, 
Svédország

Magyarország, 
Szlovákia, 
Szlovénia, 

Csehország, 
Lengyelország, 

Litvánia, 
Lettország, 
Észtország, 

Málta, Ciprus

Bulgária, 
Románia

 Horvát-
ország

Az 
Egyesült
Királyság

kilép 
az EU-ból

Fontosabb 
szerződések

1957 1965 1986 1992 2007

római szerződés egyesítő 
szerződés

egységes európai 
okmány

maastrichti 
szerződés

lisszaboni 
szerződés

Névváltozás Európai Gazdasági Közösség (EGK), 
majd Közös Piac

Európai Közösség (EK) Európai Unió

(Európai Bizottság,
Miniszterek Tanácsa)

(Európai Központi Bank)

(Európai Bíróság,
Európai Számvevőszék)

(Európai Parlament)

Németország

Franciaország

Luxemburg

Belgium
Brüsszel

Frankfurt
am Main

Luxembourg

Strasbourg

3.1. táblázat: Az Európai Unió bővülése és mélyülése 

3.2. Az európai uniós intézményrendszer központjai
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Európa legfejlettebb területei4.
A Brit-szigetek

 Európa legnagyobb (Brit-sziget, Fő-sziget, Nagy-Britannia) és harmadik legnagyobb szigete (Ír-sziget)
  Óceáni éghajlatú, jellemzően alföldi (Londoni-medence), dombsági, középhegységi és felföldi tájak (pl. Pennine) 

alkotják sok csapadék, zöld rétek
 Országai: Egyesült Királyság (Anglia, Skócia, Wales, Észak-Írország) és Írország 

Egyesült Királyság
 Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
  Brit gyarmatbirodalom (17–20. század) a történelem egyik meghatározó gazdasági, politikai és katonai hatalma 

volt világszintű kereskedelem, globális kulturális hatás
  Az első ipari forradalom vívmányai gyáripar, bányászat (a Pennine-hegység széntelepei) Közép-angliai iparvi-

dék / „Fekete vidék” a II. világháború után a térség válságövezetté vált környezeti problémák, munkanélküliség
  A gyarmatokról beáramló nyersanyagok feldolgozása jelentős kikötők (pl. a Temze torkolatában fekvő London, 

illetve Liverpool) alakultak ki, London világvárossá, az angol font pedig világvalutává vált a brit GDP jelentős 
hányadát napjainkban is Londonban állítják elő

  20. század a brit gazdaság teljesítménye fokozatosan visszaesett, bár politikailag még mindig a legjelentősebb 
országok közé tartozott

  Az Egyesült Királyság 1973–2020 között az EU tagja volt (de az eurót nem vezette be)  Brexit  a skót függetlenséget 
és ír egységet szorgalmazó mozgalmak erősödése várható

 Rendkívül sokszínű népesség
–  a bevándorlás a II. világháború után gyorsult fel  az egykori gyarmatokról (pl. a Karib-tenger térsége, Afrika, indiai 

szubkontinens), a Közel- és Távol-Keletről érkezők mellett a 2000-es évektől kezdődően megnőtt a kelet-közép-európai 
térségből érkező munkavállalók száma  az Egyesült Királyság népességszáma növekszik, kb. 68 millió fő

 Mezőgazdaság: 
– juh- és szarvasmarhatartás tejgazdálkodás
– burgonya, gabonafélék (pl. árpa) sörgyártás
– gépesített gazdaságok
– „zöld” és „sárga” Britannia / Magas- és Alacsony-Britannia
– a halászat jelentősége

zöld Anglia
(rétek, legelők)

sárga Anglia
(szántóföldek) London

Southampton
Bristol

Plymouth

Cardi�

Birmingham

Leeds
Manchester

Newcastle

Glasgow Edinburgh
Dundee

Belfast

nanotechnológia
biotechnológia
iparirobot-technológia
gyógyszergyártás

modern ipari ágazatok

hagyományos
ipari ágazatok

vaskohászat
vegyipar
hajógyártás
repülőgépgyártás
autógyártás
textilipar

feketekőszén

hagyományos
iparvidékek

4.1. Az Egyesült Királyság mezőgazdasága és ipara

EURÓPA FÖLDRAJZA
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 Napjaink brit gazdasága nagyban függ az Északi-tenger kőolaj- és földgázkészleteitől
  Modern ipari ágazatok és szolgáltatások: vegyipar, autógyártás, repülőgépgyártás, elektronikai ipar, telekommunikáció
 Sokszínű ipari és kulturális központok (pl. Manchester, Liverpool, Birmingham, Glasgow)
 Híres egyetemvárosok oktatási és kutatási központok 
 Csalagút

Írország
 Hazánknál valamivel kisebb területű, de kb. feleakkora népességű ország, fővárosa Dublin
 A szegény perifériából a kontinens fejlett országai közé emelkedett
 EU-tagság 1973 óta számtalan nemzetközi cég van jelen az országban, főként a szolgáltató szektorban
 Ír közösségek a tengerentúlon kulturális hatás
 A britek és az írek is számos turisztikai célponttal rendelkeznek

Benelux államok

  Három kis területű, de gazdaságilag rendkívül fejlett, sűrűn lakott ország (Belgium, Hollandia, Luxemburg) alkotja
  Előnyös földrajzi helyzet + első ipari forradalom + kereskedelem (gyarmatbirodalmak)Németalföld már 

évszázadokkal ezelőtt is Európa legfejlettebb területei közé tartozott 
  Síkságok (pl. Holland-mélyföld, Holland-alföld, Flandriai-síkság) és erdős középhegységek (pl. Ardennek) alkotják, 

folyók, csatornák hálózzák be
 Kevés nyersanyag (régen belga szén, ma már csak holland földgáz)
  Óceáni éghajlat, legdélebbre nedves kontinentális éghajlat  dús legelők, tejgazdaságok + üvegházak (gyümölcs, virág) 

magas minőségű belterjes mezőgazdaság
 Hollandiában a gátak és a szélenergia segítségével poldereket létesítettek az IJssel-tó körül
  Jelentős kikötővárosok (Rotterdam, Amszterdam, Antwerpen)  a rotterdami Europoort a kontinens legnagyobb kikötője
  Hollandia gazdaságának jelentős része a Randstad (Patkóváros) nevű agglomerációban összpontosul (itt található 

Rotterdam, Amszterdam és Hága is)
 Kiemelkedő nagyvállalatok: Philips, Shell
  A Benelux államok döntő szerepet vállaltak az európai integráció létrejöttében (1950-es évek) Brüsszel az EU 

„fővá rosa”, kétnyelvű és soknemzetiségű világváros, a NATO központja, de Luxembourgban is működnek európai 
uniós intézmények

Franciaország

  Nyugat-Európa legnagyobb kiterjedésű országa, egyben Európa egyik 
legnépesebb állama, a G7 tagja

  Javarészt természetes határai vannak (Atlanti-óceán, La Manche, 
Földközi-tenger, Pireneusok, Nyugati-Alpok, Rajna)

  Egykori gyarmatbirodalom, a gyarmatosítás következményei: virágzó 
kereskedelem; a francia világnyelvvé válása; szoros gazdasági és kultu-
rális kapcsolatok az egykori afrikai és karibi gyarmatokkal; bevándor-
lás, sokszínű népesség

  Óceáni, nedves kontinentális és mediterrán éghajlatú tájak + 
függőleges földrajzi övezetesség

  Rendkívül változatos domborzati viszonyok (Flandriai-síkság, Pári-
zsi-medence, Ardennek, Lotaringia-lépcsővidéke, Normandia-hegy-
vidék, Breton-hegység, Francia-középhegység, Garonne-medence, a 
Loire és a Rhône völgye, Pireneusok, Alpok) + nagyobb sziget (Korzika)

  Sokoldalú mezőgazdaság (tejipar, szőlő-, bor- és pezsgőkultúra, 
gyümölcstermesztés, gabonafélék, fűszernövények, halászat 
és halfeldolgozás, hegyvidékeken állattartás)  kisparaszti 
és közepes méretű családi gazdaságok jellemzik  Európa egyik 
vezető élelmiszer-exportőre és bortermelője + a közös EU-s agrár-
politika egyik haszonélvezője 4.2. Franciaország mezőgazdasága

Loire

Szajna

Garonne

Rh
ôn

e

szántóföldi gazdálkodás
(gabonafélék, ipari növények)

intenzív állattenyésztés
(szarvasmarha, sertés, baromfi)
tejtermelő gazdálkodás
(szarvasmarha)
kevert állattenyésztés
(szarvasmarha, juh)

vegyes gazdálkodás
(szántóföldek, állattenyésztés)
kertgazdálkodás
(szőlő, gyümölcs)
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  Iparszerkezete a nyersanyagigényes ágazatok felől a magas hozzáadott értéket képviselő tevékenységek felé tolódott 
el autógyártás, repülőgépgyártás, űripar, gyógyszergyártás mellett divatipar, parfümgyártás

  Gazdasági és népességi szempontból a párizsi agglomeráció súlya még mindig igen jelentős  ipari decentralizáció: Párizs 
ellensúlyozására a vidéki nagyvárosok is gazdasági pólusokká váltak + gyorsvasútfejlesztés (TGV)  Marseille, Lyon

 A gyorsvasutak villámgyors kapcsolatot teremtenek Londonnal és Brüsszellel
  Energiaigényét főként atomerőművekből fedezi (több mint 70%, a kontinensen egyedülállóan magas arány), de víz-

erőművekkel és árapályerőművel is rendelkezik
 Legjelentősebb kikötő: Marseille
 Pénzügyi szolgáltatások
  Turisztikai szempontból a világ egyik legnépszerűbb országa: Párizs + nagyvárosok + hegyvidékek (téli turizmus) 

+ tengerpartok, üdülő- és fürdőhelyek (pl. Riviéra) + kultúrtörténeti, hadtörténeti emlékek (pl. Loire menti kastélyok, 
a normandiai partraszállás emlékei) 

 Párizs: globális város a Szajna partján, számos nagyvállalat, nemzetközi intézmény központja található itt
 Franciaország az EU elődjének egyik alapítója, Strasbourg révén egyik székhelye is (Európai Parlament)

Németország

 Európa egyik nagy területű, egyben egyik legnagyobb népességű állama
 A kontinens vezető gazdasága, hazánk legfontosabb külkereskedelmi partnere
 Szövetségi köztársaság
 Fővárosa Berlin, politikai és kulturális központ
 Óceáni és nedves kontinentális éghajlatú tájak + függőleges földrajzi övezetesség 
  Domborzatát északról dél felé haladva síkságok (pl. Germán-alföld, Sváb-Bajor-medence), dombvidékek, középhegy-

ségek – Német-középhegység rögei (pl. Harz-hegység, Rajnai-palahegység, Fekete-erdő, Bajor-erdő, Érchegység) –, 
és magashegységek (Alpok) jellemzik, melyeket folyóvölgyek (Rajna, Duna, Elba és mellékfolyóik) szabdalnak fel és 
kötnek össze kiemelkedő nemzetközi vízi utak (+ Duna–Majna–Rajna vízi út)

  Rendkívül sűrű közút- és vasúthálózat + légi közlekedésben betöltött szerep (pl. Frankfurt am Main) + jelentős kikötők 
(pl. tengeri: Bréma, Hamburg, Rostock + folyami: Duisburg)

  Korszerű technológiára épülő mezőgazdaság: szarvasmarha-tenyésztés, tejtermelés, gabonatermelés, takarmánynövények 
+ gyümölcstermesztés (pl. szőlő: a Rajna völgye) + komló (söripar)

  Németország területén jelentős szén-, érc- és kősótelepek vannak kitermelés csak néhány helyen folyik
környezet védelmi megfontolásokmegújuló energiaforrások (elsősorban a szélenergia) előtérbe helyezése, 
környezetvédelmi ipar, biotechnológia

 Ipari szerkezetváltás: 
–  az egykor hagyományos nehézipari ágazatokra (pl. szénbányászatra és vegyiparra) épülő Ruhr-vidék hatalmas 

agglomerációja és iparvidéke ma már modern, csúcstechnológiát alkalmazó ágazatoknak ad otthont (pl. járműgyártás, 
elektronikai ipar)  a túlzsúfolt, szennyezett környezet sokkal élhetőbbé és vonzóbbá vált, egyre alacsonyabb 
a munka nélküliség; központjai: Dortmund, Duisburg

  A délnémet tartományok (pl. Bajorország) gyors fejlődése a korszerű ipari ágazatok megtelepedésének köszönhető
(vegyipar, autógyártás, elektronikai ipar – Bosch, BMW, Mercedes-Benz, Siemens)  a Duna völgye közvetlen összeköttetést 
jelent Közép-Európa több országával; Dél-Németország fő központjai: München, Stuttgart

  Németország az EU termelésének kb. 25%-át adja, az ipar szinte minden ágazatában jelen vannak a nagy nemzetközi cégek 
 export + működőtőke-beruházás  Kelet-Közép-Európa országaiban kiemelkedő arányban vannak jelen a német befek-
tetők (pl. autógyártás, energetika, építőipar, pénzügyi szolgáltatások, kiskereskedelmi láncok)  gazdasági fejlődést generál

 Idegenforgalom: Berlin, nagyvárosok + alpesi síközpontok + nemzetközi vásárok, sportesemények, hajóutak
 „Nyugat” és „Kelet” megosztottsága

–  a II. világháború után két részre szakadt az ország: NSZK (demokratikus, kapitalista jóléti állam) és NDK (szovjet 
mintára kiépült szocialista állam) fi zikai megosztottság (pl. berlini fal) 

–  a gazdasági különbségek néhány évtized alatt hatalmasra nőttek a két országrész között az 1990-es évek
 újraegyesítése után ezek még igen sokáig láthatóak voltak (pl. beruházások száma, munkanélküliség, elvándorlás)
 kormányzati cél a keleti régiók felzárkóztatása

–  a keleti országrész gazdaságából csak Berlin és a nagyobb városok környéke (Lipcse – vegyipar, Drezda – szoft ver-
fejlesztés) emelkedik ki 

  Az NSZK alapítója volt az Európai Unió elődjének  az integráció kezdeti szakaszában az együttműködés a német–
francia gazdasági kooperációra épült

  Az Európai Központi Bank székhelye Frankfurt am Main

5.
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Észak-Európa országai

 Norvégia, Svédország, Finnország, Dánia, Izland (3 ország EU-tag)
  Északi fekvés, hűvösebb és csapadékosabb éghajlat (tundra, tajga, óceáni, nedves kontinentális), a meleg Észak-atlan-

ti-áramlás pozitív hőmérsékleti anomáliát okoz, a Skandináv-hegység éghajlatválasztó hegység
  Kiemelkedő gazdasági fejlettség, magas életszínvonal, magas születéskor várható élettartam, alacsony népsűrűség – 

északi fekvés – hidegebb éghajlat miatt
 Skandináv-hegység, Balti-ősföld vasércbányászat (Svédország) világviszonylatban jelentős acélipar
 Sík tájak, szántók: alapvetően szarvasmarhatartás, takarmánytermesztés (Dánia)
 Nagy kiterjedésű erdők erdőgazdálkodás, papíripar, bútorgyártás (Finnország, Svédország)
  Halászat és hajózás nagy hagyományok (Atlanti-óceán, Jeges-óceán, Balti-tenger, Botteni-öböl, Finn-tóvidék) + 

az Észak-atlanti áramlás miatt fagymentes kikötők
 Skandináv-hegység bővizű, nagy esésű folyók + tóvidékek vízenergia
 Szénhidrogének bányászata az Északi-tengeren (Dánia, Norvégia)
 Geotermikus energia (Izland)
 Távközlés, elektronikai ipar (Svédország, Finnország)
 Ismertebb cégek: IKEA, Volvo, Scania, Nokia, Telenor
  Kulturális (pl. nyelvi) szempontból sok hasonlóságot mutatnak (Finnország valamelyest kivétel) germán és 

fi nnugor nyelvek
 Turizmus: Norvégia hegyvidékei és fj ordjai, Finn-tóvidék, Izland vulkanikus tájai
  Főbb központok: Koppenhága, Stockholm, Oslo, Helsinki, Reykjavík, Göteborg

Az Alpok országai: Ausztria és Svájc

 Hazánknál kisebb területű és népességszámú országok (szövetségi köztársaságok)
 Magas életszínvonal, magas születéskor várható átlagos élettartam, a népesség területi eloszlása egyenlőtlen
  Az Alpok láncai főként átalakult és üledékes kőzetek, magasan húzódó hóhatár, gleccserek, jég formálta tavak, 

erdők és havasi legelők, tagolt tájak
 Svájcban a Jura-hegység lekopott rögvidéke, Mitelland magas dombvidéke kapcsolódik az Alpokhoz
 Ausztriában a Duna a Bécsi-medencét tölti fel, míg a Rába a Grázi-medencét
 Nagyobb városok, közlekedési útvonalak a folyóvölgyekben, medencékben alakultak ki
  Európa észak–déli és nyugat–keleti irányú közlekedése szempontjából fontos völgyek, hágók, nemzetközi vízi utak 

(pl. a Duna és a Rajna völgye, Szent Gotthárd-hágó) tranzitbevételek

Észak-Európa és az Alpok országai5.
Izland Terület: 103 000 km2

Népesség: 338 ezer fő
Főváros: Reykjavík
Államforma: köztársaság

Dánia Terület: 43 094 km2
Népesség: 5,7 millió fő
Főváros: Koppenhága (København)
Államforma: alkotmányos
    monarchia

Norvégia

Terület: 385 186 km2
Népesség: 5,3 millió fő
Főváros: Oslo
Államforma: alkotmányos
    monarchia

Terület: 450 295 km
Népesség: 10 millió fő
Főváros: Stockholm
Államforma: alkotmányos
    monarchia

Terület: 338 145 km
Népesség: 5,5 millió fő
Főváros: Helsinki
Államforma: köztársaság

Helsinki

StockholmOslo

Reykjavík

KoppenhágaÁllamforma:
    monarchia

Norvégia

Terület: 385 186 km

5.1. Észak-Európa országai
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 Jelentősebb tavak: Genfi -tó, Boden-tó
 Vízenergia + atomenergia (Svájcban igen, Ausztriában nem) + kevés import szénhidrogén
 Ásványkincsek inkább Ausztria (pl. kősó), de a bányászat szerepe nem igazán jelentős
  Mezőgazdaság jellemzően szarvasmarha-tenyésztés (havasi pásztorkodás), takarmánytermesztés, kisebb részben 

gabona- és gyümölcstermesztés, illetve fafeldolgozás, papíripar, bútoripar
  Élelmiszeripar (pl. csokoládé, sajt), gépgyártás (pl. elektronikai ipar, svájci órák), vegyipar (pl. gyógyszeripar)
 szűk belső piacuk miatt exportorientált termelés

 Ismertebb cégek: Milka, Nestlé, OMV, Novartis, Red Bull, Erste, Rolex
 Pénzügyi szolgáltatások, fejlett bankszektor (Svájc)
 Nemzetközi intézmények központjai (pl. Genf, Bécs)
 Legfőbb külkereskedelmi partner: Németország
 Gazdasági fejlettség  az alpesi országok rengeteg vendégmunkást foglalkoztatnak évtizedek óta
 Részben magyarok lakta Burgenland határmenti ingázás, bevásárlóturizmus
  A turizmus egész évben jelentős: síközpontok, túrázás, nagyvárosok, tavak (vitorlázás), hajókirándulások az éghajlat-

változással a téli turizmus jelentősen átalakulhat
 Svájc nyelvi sokszínűsége (francia, német, olasz, rétoromán)
 Svájc nem tagja az EU-nak, az eurót sem használja svájci frank: értékálló világvaluta
 Katonai semlegesség, nem tagjai a NATO-nak
 Ausztria és Magyarország történelmi kapcsolatrendszere

– Osztrák–Magyar Monarchia
– Bécs szerepe a magyar történelemben
– vasfüggöny

 Főbb központok: Bécs, Bern, Genf, Zürich, Salzburg, Graz, Linz

6.
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 Főbb országok: Spanyolország, Portugália, Olaszország, Görögország
 A Pireneusi (Ibériai)-félsziget, Appennini-félsziget és Balkán-félsziget országai
  A Földközi-tenger medencéjéhez közel fekvő, döntően mediterrán éghajlatú országok kisebb kiterjedésű kontinentá-

lis és óceáni klímájú térségekkel + függőleges földrajzi övezetesség
– a Pireneusi-félsziget egyes részei félsivatagi jegyeket mutatnak

  Változatos domborzati adottságok magashegységek (pl. Pireneusok, Alpok, Appenninek), rögvidékek, fennsíkok 
(Mezeta), folyó menti alföldek (pl. Pó-alföld, Ebro-medence, Andalúzia), szigetek (Szicília, Szardínia, Kréta, Ciprus, 
Málta stb.)

  Száraz, aszályos nyarak ingadozó vízjárású folyók, pl. Ebro, Tajo (Tejo) villámárvizek + hegyvidéki területeken 
erdőirtás, talajpusztulás

  Aktív lemezmozgások gyakori földrengések Olaszország és Görögország területén + Olaszország déli részén és a 
Kanári-szigeteken aktív vulkanizmus (pl. Etna, Vezúv, Stromboli), az Égei-tenger szigetvilágában egykori vulkáni tevé-
kenység nyomai

 Vízerőművek, víztározók villamosenergia-termelés + öntözés
 Mezőgazdaság

–  öntözés (kertek, nagyobb gazdaságok) gyümölcs- és zöldségtermesztés + szőlő- és borkultúra, olívaolaj-termesztés
– juh- és kecsketenyésztés kiemelkedő exportcikkek

 Hosszú, tagolt tengerpartok halászat, kikötővárosok
 Főbb ipari ágazatok: gépipar (pl. autógyártás: Seat, Fiat, Alfa Romeo, Ferrari), vegyipar, kohászat
  A gazdaság egyik legfontosabb húzóágazata a turizmus a dél-európai országok a világ leglátogatottabb országai 

közé tartoznak 
–  a turizmus célpontjai: tengerpartok (pl. Adriai-tenger partvidéke, Égei-tenger szigetei), nagyvárosok, kultúrtörté-

neti emlékek, hegyvidékek, síközpontok üdülővárosok, turistaparadicsomok, üdülőkörzetek (pl. olasz Riviéra, 
Garda-tó környéke) kiemelkedése

  A dél-európai országok gazdasági magterületei az EU fejlettebb régiói közé tartoznak (jelentős az északi területekre 
áramló működő tőke) + a távolabb eső, kevésbé fejlett térségeket (pl. Dél-Olaszország) magas munkanélküliség jellemzi

 Jelentős területi fejlettségbeli különbségek
– Spanyolország: a nagyvárosok, tengerparti körzetek és a belső régiók között
– Olaszország: az északi és a déli területek között

•  „Észak”: jelentősen iparosodott, fejlett mezőgazdasággal rendelkező, sűrűn lakott olasz ipari háromszög 
Torino–Milánó–Genova

•  „Dél”: gazdaságilag elmaradott, kevésbé iparosodott, nagy munkanélküliséggel és elvándorlással küzdő térség
„belső gyarmat”

Dél-Európa6.

Görögország

 131 990 km2
Népesség: 10,8 millió fő
Főváros: Athén (Athína)
Államforma: köztársaság

 301 318 km2
Népesség: 60,6 millió fő
Főváros: Róma (Roma)
Államforma: köztársaság

Spanyolország

Terület: 504 782 km2
Népesség: 46,5 millió fő
Főváros: Madrid
Államforma: alkotmányos
         monarchia

Portugália

Terület: 92 391 km2
Népesség: 10,3 millió fő
Főváros: Lisszabon (Lisboa)
Államforma: köztársaság Madrid

Lisszabon

Róma

Athén

SpanyolországSpanyolországSpanyolország

Portugália

Terület:Terület: 92 391 km

GörögországGörögországGörögországGörögország

6.1. Dél-Európa főbb országai
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180 EURÓPA FÖLDRAJZA

  a dél-európai országok gazdaságának fejlődését nehezítő tényezők:
– Európán belüli perifériás helyzet
– képzett munkaerő hiánya, magas munkanélküliség
– jelentős területi különbségek okozta elvándorlás
– a gazdasági fejlesztések, működőtőke-beruházások területi eloszlásának aránytalanságai
– egyes gazdasági ágazatok sérülékenysége (pl. egy világjárvány hatása a turizmusra)

  Főbb központok: Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Lisszabon, Róma, Milánó, Torino, Genova, Velence, Trieszt, Nápoly, 
Athén, Gibraltár, Th esszaloniki

élelmiszeripar
textilipar
fa- és papíripar
vegyipar, gyógyszeripar

fémfeldolgozás,
elektronikai ipar
járműgyártás
építőipar

Milánó Velence

Bologna

Róma

Ancona

Trieszt

Bari
Nápoly

Firenze

Palermo

Genova

Torino

élelmiszeripar fémfeldolgozás,
elektronikai ipar
járműgyártás
építőipar
járműgyártás
építőipar

textilipartextilipar
fa- és papíriparfa- és papíripar
vegyipar, gyógyszeriparvegyipar, gyógyszeripar

36 500 – 47 100
29 600 – 31 800
24 600 – 26 900
17 100 – 19 400

GDP/fő, 2019 (euró)

Milánó

Genova

Róma

Nápoly

Torino

6.2. Olaszország gazdaságának térbeli különbségei

6.3. A Földközi-tenger vizét többféle hatás fenyegeti

Oran

Barcelona Marseille

Genova

Róma
Nápoly

Palermo

Athén

Szaloniki

İzmir Antalya

Bejrút

Tel-Aviv

Alexandria
BengáziTripoli

Tunisz
Algír

F ö l d k
ö

z
i

-
t e n g e r

súlyos olajszennyeződés
olajszennyeződés
foszfor- és nitrogénszennyeződés
idegenforgalom által okozott szennyeződés
kőolajfinomító
ipartelep

7.
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181EURÓPA FÖLDRAJZA

A Visegrádi Együttműködés (V4) országai7.
 Az együttműködésről:

–  A közös történelmi-kulturális alapokra épülő, hasonló gazdasági fejlettségű közép-európai országok (Magyar-
ország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia) alkotják

– kezdeti céljai:
• a szocializmus összeomlása utáni demokratikus átmenet elősegítése
• a tagok euroatlanti integrációja
•  a gazdasági fejlődés előmozdítása  a megörökölt gazdasági viszonyok és regionális különbségek felszámolása, 

gazdasági reformok bevezetése, versenyképesebb termékek előállítása
– céljai napjainkban: 

• politikai és stratégiai együttműködés
•  szoros és sokrétű kapcsolatrendszer a gazdaság területén
• közös álláspont kialakítása az Európai Unión belül, rendszeres találkozók
• regionális biztonság
• a kulturális és közlekedési kapcsolatok erősítése (pl. közös rendezvények, beruházások)

  Az országok fejlődését nagyban segítették az 1990-es évek elejétől érkező működőtőke-beruházások (elsősorban 
a modern ipari ágazatokban és a tercier szektorban)

 Az együttműködés történeti háttere:
– 1335: visegrádi királytalálkozó
– 1991: a demokratikus átmeneten keresztülhaladó országok új alapokra helyezik az együttműködést
– 2004: az országok egyszerre csatlakoznak az Európai Unióhoz

 Az országok természeti és társadalmi viszonyai
– nedves kontinentális éghajlat
– rendkívül változatos domborzati adottságok

•  közép- és magashegységi tájak: (Északnyugati-)Kárpátok, Magas-Tátra, Szudéták, Érchegység, Lengyel-középhegység, 
Szlovák-érchegység, Dunántúli-középhegység

• medencék, iparvidékek: Cseh-medence, Morva-medence, Szilézia
• síkságok: Lengyel-alföld, Kisalföld, Csallóköz, Alföld
• tengerpart: Balti-tenger
• állóvizek: Lengyel-tóhátság, Balaton, Poprádi-tó
• folyóvölgyek: Elba, Visztula, Odera, Duna, Vág, Garam, Rába, Dráva, Moldva, Tisza

–  hasonló demográfi ai trendek (pl. termékenység, születéskor várható átlagos élettartam, átlagéletkor), csökkenő/
stagnáló népesség

Prága

Csehország Terület: 78 866 km2
Népesség: 10,6 millió fő
Főváros: Prága (Praha)
Államforma: köztársaság

Pozsony

Szlovákia Terület: 49 036 km2
Népesség: 5,4 millió fő
Főváros: Pozsony (Bratislava)
Államforma: köztársaság

Varsó

Lengyelország Terület: 312 679 km2
Népesség: 38 millió fő
Főváros: Varsó (Warszawa)
Államforma: köztársaság

7.1. A visegrádi négyek másik három tagja
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182 EURÓPA FÖLDRAJZA

Csehország Lengyelország Szlovákia

Területe
(hazánkéhoz viszonyítva) kisebb nagyobb kisebb

Népessége
 (hazánkéhoz viszonyítva) nagyobb nagyobb kisebb

GDP/fő 
(hazánkéhoz viszonyítva) nagyobb nagyjából azonos nagyjából azonos

Főváros Prága Varsó Pozsony

Fontosabb központok Brno, Plzeň, Ostrava, 
Karlovy Vary

Krakkó, Katowice, 
Gdańsk 

Kassa, 
Révkomárom

Főbb gazdasági ágak, 
ágazatok

autóipar, sörgyártás, 
nehézgépgyártás, turizmus

mezőgazdaság, nehézgép-
gyártás, autógyártás

autóipar, turizmus

Hivatalos fi zetőeszköze 
az euró? nem nem igen

7.1. táblázat: Csehország, Lengyelország és Szlovákia összehasonlítása

7.2. A Visegrádi Együttműködés országainak és Romániának néhány gazdasági mutatója (2019)

Lengyelország
Terület: 312 685 km2

Népesség: 38,0 millió fő
Egy főre jutó GDP: 27 800 USD

Csehország
Terület: 78 867 km2

Népesség: 10,6 millió fő
Egy főre jutó GDP: 34 700 USD

Szlovákia
Terület: 49 035 km2

Népesség: 5,4 millió fő
Egy főre jutó GDP: 30 600 USD

Magyarország
Terület: 93 028 km2

Népesség: 9,8 millió fő
Egy főre jutó GDP: 26 700 USD

Románia
Terület: 238 391 km2

Népesség: 19,8 millió fő
Egy főre jutó GDP: 23 600 USD
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8.
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183EURÓPA FÖLDRAJZA

Kelet- és Délkelet-Európa országai8.
Keleti szomszédaink (Románia és Ukrajna)

 Hazánknál nagyobb területű és népességszámú országok
 Többnemzetiségű államok, jelentős létszámú magyar kisebbséggel (Partium, Erdély, Kárpátalja)
  A magyar nemzeti identitáshoz kapcsolódó történelmi helyszínek, események, személyek (pl. Vereckei-hágó,

csíksomlyói búcsú, székely és csángó kultúra)
  Változatos domborzat 

–  Románia: a Kárpátok vonulatai a közéjük ékelődő medencékkel, egykori vulkanikus tevékenységek nyomaival, 
sok folyóval (Északkeleti-, Keleti- és Déli-Kárpátok, Erdélyi-medence, Erdélyi-szigethegység, Hargita, 
Szent Anna-tó, Gyilkos-tó, Román-alföld, Partium, Duna, Olt, Duna-delta.)

–   Ukrajna: zömmel hátságokkal tarkított hatalmas kiterjedésű síkságok: Dnyeper-síkság, Donyec-hátság + hosszú 
fekete-tengeri partvidék, kikötőkkel (Krím-félsziget) ÉK-i-Kárpátok (Kárpátalja) + jelentős folyók (Dnyeper, Don)

  Nagy kiterjedésű mezőgazdasági területek, kiváló talajviszonyok (feketeföld) búza, kukorica, napraforgó  Európa 
élelmiszer-ellátója

  Nyersanyagokban való gazdagság (pl. szénmedencék, kőolaj- és földgázlelőhelyek, színesfémércek, kősó) jelentős 
bányászati hagyományok (pl. Donyec-medence iparvidéke), vaskohászati központok + Ukrajna: csővezetékek 
energetikai szempontból tranzitország, mert területén mennek az orosz kőolaj- és földgázvezetékek Európába)

  Energiatermelés: elsősorban nem megújuló energiaforrásokra épül + vízerőművek (Vaskapu, Románia), atomenergia 
jelentősége (pl. Csernobil, 1986)

 A V4-ekénél alacsonyabb GDP/fő
  A turizmus elsősorban a hegyvidékekre, a Duna deltavidékére, a romániai gyógyfürdőhelyekre és a tengerpartokra 

jellemző
 Gazdasági és kulturális kapcsolatok Magyarországgal
 Románia: 2007-ben Bulgáriával együtt csatlakozott az Európai Unióhoz, Ukrajna gyorsított felvételét kérte az EU-ba (2022)
  Ukrajna: geopolitikai ütközőzóna az EU és a NATO, valamint Oroszország között ukrán–orosz konfl iktus 

gazdasági és társadalmi következményei (emigráció, tönkretett infrastruktúra, kereskedelmi korlátozások, 
energiabiztonság kérdései)

 Negatív demográfi ai folyamatok, elvándorlás jellemző
  A fejlődést gátló tényezők:

– kevésbé versenyképes termékek, a külkereskedelem korlátai
– korszerűtlen ipari szerkezet, magas munkanélküliség

  A két ország között fekszik Moldova  kevert lakosságú ország, Európa egyik legkevésbé fejlett állama, fővárosa Chișinău
 Főbb központok: 

–  Románia: Bukarest, Arad, Brassó, Constanţa, Csíkszereda, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad, Ploieşti, 
Székelyudvarhely, Temesvár 

– Ukrajna: Kijev, Beregszász, Doneck, Harkiv, Lviv, Munkács, Odessza, Ungvár 

Kijev

Ukrajna

Terület: 603 700 km
Népesség: 44 millió fő
Főváros: Kijev (Kijiv)
Államforma: köztársaság

Románia
Terület: 238 391 km2
Népesség: 20 millió fő
Főváros: Bukarest (București)
Államforma: köztársaság

8.1. Románia és Ukrajna

Bánság

Erdély
Moldva

Bukovina
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Délszláv államok

   Egykori jugoszláv utódállamok (Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Koszovó,
Észak-Macedónia), valamint Bulgária és Albánia

  A Balkán-félsziget hegyvidékei (pl. Dinári-hegység éghajlatválasztó), tagolt mediterrán klímájú partvidék, 
száraz kontinentális éghajlatú alföldek, medencék, folyóvölgyek (Duna, Száva és mellékfolyóik) 

 Jugoszlávia
– a II. világháborút követően újra létrehozott államszövetség hat tagköztársaság: nyelvi, etnikai, vallási sokszínűség
– széttartó érdekek, jelentős gazdasági és politikai különbségek, kulturális törésvonalak
–  az 1980-as évek végére ez a mesterséges államszövetség fenntarthatatlanná vált  háború, Jugoszlávia felbomlása, 

független államok alakulása
–  a törésvonalak még mindig léteznek (elsősorban Bosznia-Hercegovinán belül, a szerb–koszovói/albán viszonyban, 

illetve Észak-Macedónia és a szomszédos Bulgária, Görögország között)
  Többnemzetiségű térség pl. több országban is vannak magyarlakta területek (Szerbia: Vajdaság; Horvátország: 

Délvidék; Szlovénia: Muravidék) 

8.2. A román gazdaság fejlődését meghatározó tényezők

8.3. Délkelet-Európa nemzetiségi viszonyai

Bukarest

Szófia

Szkopje
Tirana

Podgorica

Szarajevó

Zágráb

Priština

Belgrád

montenegrói
macedón

szerb
bosnyák
horvát

török
görög
albán

magyar
román
bolgár

természeti erőforrások

gazdasági fejlődést 
hátráltató problémák

kontinentális éghajlat

termékeny síkvidékek

ásványkincsgazdagság

turisztikai lehetőségek
a Kárpátokban és a tengerparton

elhúzódó privatizáció

nem hatékony termelésszervezés

a nehézipar túlsúlya

elavult termelési módszerek

környezeti károk

a külföldi tőke lassú beáramlása

a szocialista gazdaságpolitika 
öröksége

EURÓPA FÖLDRAJZA
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8.4. Oroszország földrajzi helyzete

 Európai uniós integráció
– Szlovénia, Horvátország már tag
– a többi ország tagjelölti vagy potenciális tagjelölti státuszban van
– Koszovó és Montenegró az eurót használja fi zetőeszközként, bár nem EU-tagok

 Nyersanyagokban viszonylag szegény területek (kivéve bauxit és egyéb ércek)
 Főbb gazdasági ágazatok

– gabona-, gyümölcs- és zöldségtermesztés (Észak-Horvátország, Szerbia)
– gépipar (pl. elektronikai ipar), vegyipar (Szlovénia)
–  idegenforgalom adriai tengerpart, szigetvilág (pl. Isztria, Dalmácia, Kotori-öböl), hegyvidékek (pl. Dinári-hegy-

ség, Rila), tavak (pl. Ohridi-tó, Plitvicei-tavak), kulturális sokszínűség több országban is húzóágazat
 A gazdasági fejlettség területi különbségei

– Szlovénia – a legfejlettebb délszláv állam, a volt Jugoszlávia utódállamai közül elsőként lett EU-tag
– évtizedek óta zajló elvándorlás (vendégmunkások ezrei telepedtek le pl. Németországban, Ausztriában, Svájcban)

 Jelentősebb városok:
– Szerbia: Belgrád, Szabadka, Újvidék
– Szlovénia: Ljubljana
– Horvátország: Zágráb, Dubrovnik, Split, Eszék, Rijeka
– Bosznia-Hercegovina: Szarajevó
– Észak-Macedónia: Skopje
– Koszovó: Priština
– Montenegró: Podgorica 

  Bulgária
–  hegyvidékekkel (pl. Balkán-hegység, Rila, Pirin, Rodope), száraz medencékkel (Marica-alföld) és mediterrán 

tengerparttal (Fekete-tenger) rendelkező ország
– hosszú közös dunai határ Romániával
– mezőgazdasági export (pl. gyümölcs, zöldség, rózsaolaj), idegenforgalom
– fővárosa: Szófi a
– nagyobb városai: Plovdiv, Várna, Burgasz

 Albánia
– nyugat-balkáni ország, de nem volt Jugoszlávia része
– mediterrán partvidék és hegyvidék
– megújuló energia jelentősége
– albán diaszpóra több európai országban
– fővárosa: Tirana 

Oroszország

  Földünk legnagyobb területű országa (17 millió km2), 
több mint 140 milliós népességgel

 Népessége nemzetiségi szempontból sokszínű
 Óriási távolságok, több időzóna
 Európai és ázsiai országrész (választóvonal: Urál hegység)
  Rendkívül változatos, eltérő felépítésű és domborzatú 

tájak, hatalmas kiterjedésű síkságok és fennsíkok (Kelet-
európai síkság, Nyugat-szibériai alföld, Közép-szibériai-
fennsík), ásványkincsekben kiemelkedően gazdag 
hegyvidékek (Urál, Kaukázus, Bajkál-tó körüli hegységek), 
a távol-keleti országrészben vulkanizmus (Kamcsatka)

Moszkva

Szentpétervár
Murmanszk

Krasznodar Jekatyerinburg

Irkutszk

Vlagyivosztok

Petropavlovszk-
Kamcsatszkij

Anadir

6000 km

7300 km

6800 km

4400 km

1400 km

63
0 

km

EURÓPA FÖLDRAJZA
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  Az elmúlt három évszázadban végig fontos politikai és katonai hatalomnak számított, jelentős kulturális hatással 
(pl. irodalom)

  1922: a Szovjetunió létrejötte  a II. világháborút követően a kétpólusú hidegháborús világrend egyik főszereplője 
 fegyverkezési verseny + szovjet érdekszféra (Kelet-Közép-Európa és Ázsia országai)

 1990-es évek: a széthulló nagyhatalom romjain az egykori tagköztársaságok önálló államokká alakultak 
– többségük belépett a Független Államok Közösségébe 
–  Oroszország ma szoros gazdasági és politikai kapcsolatokat ápol a Szovjetunió széthullása után függetlenedő államok 

egy részével  Közép-Ázsia országai (pl. Kazahsztán), Kaukázus államai, Ukrajna, Fehéroroszország (fővárosa Minszk)
– nagyhatalmi törekvések + BRICS-tagország

 A piacgazdaság bevezetésével nőtt az életszínvonal, de az európai átlagtól elmarad
  Mezőgazdasága az éghajlati övezetességnek megfelelően fejlődött ki  hatalmas kiterjedésű szántóföldek 

(Kelet-európai-síkság), erdők  a mezőgazdasági termékek jelentős részét az ország európai felén állítják elő
 Energiahordozókban rendkívül gazdag  a készletek zöme az Urál előterében vagy Szibériában található

–  a földgáz és a kőolaj terén mind a készletek, mind a kitermelés tekintetében a világ élvonalába tartozik  export 
csővezetékeken Európa felé  jelentős bevételek + az energiaellátás biztonságának kérdése 

– szénbányászat  környezeti károk
 Szibéria

– Közép-szibériai-fennsík, Nyugat-szibériai-alföld
– nagy része az éghajlati adottságok miatt alig lakott
–  főbb csomópontjai a régió déli részén futó transzszibériai vasútvonal mentén, illetve a nagy folyók (pl. Ob, Jenyiszej, 

Léna) partján fekvő többmilliós népességszámú városok (pl. Novoszibirszk, Krasznojarszk) és a bányászati központok
  Több iparvidék:

– Moszkva és környéke
– Szentpétervár és környéke
– Volgai iparvidék (pl. Volgográd, Nyizsnyij Novgorod)
– Uráli iparvidék (pl. Jekatyerinburg, Cseljabinszk)

  Jelentősebb kikötők: Szentpétervár, Murmanszk, Vlagyivosztok (Távol-Kelet)
  Óriási állami cégek (főleg az energetikai és a pénzügyi szolgáltatások területén), kevés külföldi működő tőke
 Űrkutatásban betöltött szerep
 Moszkva: politikai, kulturális és pénzügyi központ
 Szentpétervár: egykori főváros, kikötő, „ablak Európára”

Moszkva

Szentpétervár

Murmanszk

Cseljabinszk

Vo
lga

Don Urál

Ká m a

Ob

Ka
sz
pi
-te
ng

er

Barents-tenger

Fekete-

tenger

Balti-tenger

Irtis

vízszennyezés

talajromlás savas eső

erdőirtás

plutóniumkibocsátás

radioaktív hulladék

8.5. Oroszország európai részén jelentkező környezeti problémák

EURÓPA FÖLDRAJZA
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8.1. táblázat: Oroszország iparvidékeinek jellemzői

Iparvidék Jellemző

Moszkva és környéke 
(Központi Körzet)

  szakképzett munkaerőre támaszkodó fejlett textilipar, gépipar, vegyipar, elektronika, szá-
mítástechnika, biotechnika, idegenforgalom, kereskedelem)

  Moszkva politikai, kulturális, tudományos és pénzügyi központ

Szentpétervár és 
környéke (ÉNy-i 
Körzet)

  fejlett feldolgozóipari ágazatok, kereskedelem, idegenforgalom, kulturális és tudományos 
élet központja

  Szentpétervár egykori főváros, balti-tengeri kikötő, „ablak Európára” 
  faipar, papíripar (Arhangelszk)
  jégmentes jeges-óceáni kikötő, katonai bázis (Murmanszk)
  apatit, nikkelérc bányászata (Kola-félsziget)

Volgai iparvidék   Volga Európa leghosszabb és legforgalmasabb folyója, számos vízerőművel (Volgográd, 
Nyizsnyij Novgorod, Kazán, Szamara, Szaratov) 

  energiaigényes ágazatok: színesfémkohászat, alumíniumipar (Volgográd)
  repülőgép-, fegyver- és rakétagyártás (Nyizsnyij Novgorod)
  szénhidrogénre települt kőolaj� nomítás, vegyipar (Szaratov, Nyizsnyij Novgorod, 

Volgográd, Szamara)
  autóipar (Togliatti, Nyizsnyij Novgorod, Szamara, Volgográd) traktorgyártás
  legértékesebb mezőgazdasági területek – élelmiszerexport (búza)

Uráli iparvidék   Urál a világ ásványkincsekben leggazdagabb hegyvidéke
  előterében szénhidrogének, kősó és kálisómedencék: vegyipar (Orenburg, Ufa)
  vasércre, nikkelércre, feketekőszénre települt vas- és acélkohászat, színesfémércre 

települt színesfémkohászat  fejlett, széleskörű gépipar: hadipar, atomipar (Jekatyerin-
burg, Cseljabinszk, Magnyitogorszk)

Dél-szibériai-ipar-
vidék és Távol-Kelet 

  ásványkincsekben és energiahordozóban gazdag
  szénmedencék (Novoszibirszk, Krasznojarszk, Irkutszk)
  vízerőművek (Krasznojarszk, Irkutszk, Bratszk, Uszty-Ilimszk)
  vas- és színesfémkohászat, acélgyártás, gépipar (Novoszibirszk, Novokuznyeck)
  vaskohászat, gépipar (Krasznojarszk, Irkutszk, Bratszk, Komszomolszk na Amure)
  faipar, papíripar (Uszty-Ilimszk, Bratszk, Irkutszk, Vlagyivosztok) 
  vegyipar (Habarovszk)
  gépipar (hajógyártás) (Vlag yivosztok)

EURÓPA FÖLDRAJZA
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Amerika földrajza

A kontinens természeti adottságai, erőforrásai

 A Föld 2. legnagyobb kontinense
 Határai: Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Jeges-óceán, Déli-óceán

Észak-Amerika Közép-Amerika Dél-Amerika

Fő
bb

 v
on

ás
ai

  Észak-amerikai-lemez és a Csendes-
óceáni lemez szubdukciós és délen az 
elcsúszó övezete 

  erősen tagolt partvonal  (Hudson-
öböl, Kanadai-szigetvilág, Alaszkai-fél-
sziget, Kaliforniai-félsziget, Bahama-szi-
getek, Florida-félsziget, Mexikói-öböl) 
rendkívül változatos felszín és éghajlati 
sokszínűség jellemzi

  ősföld (Kanadai-ősföld)  ásványkin-
csekben való gaz da gság, a jég fel szín-
 alakító munkája

  nyugat–kelet irányú zártság 
Ny: vulkánokkal tarkított paci� kus 
gyűrt hegy sé gek (Kordillerák) és va-
riszkuszi rögös szerkezetű hegységek 
(Sziklás-hegység láncai, Colorado-fenn-
sík), táblavidékekkel (Préri-tábla)
K: rögös szerkezetű hegység 
(Appa lache-hegység, északi része 
kaledóniai, déli része variszkuszi 
eredetű)

  a kontinens nyugati oldalán tektonikai-
lag aktvív területek (szubdukció, elcsú-
szó lemezek)  vulkánosság, földren-
gések (pl. Szent-András-törésvonal)

  észak–déli nyitottság  különböző hő-
mérsékletű és nedvességtartalmú (pl. 
sarki, szubtrópusi) légtömegek kevere-
dése  szélsőséges időjárási események 
(pl. hidegbetörések, tornádók)

  déli részén jellemzőek a hurrikánok
  földrajzi övezetesség: a hideg és 

a mérsékelt övezet minden éghajlata 
előfordul

 tengeráramlások hatásai

  több kőzetlemez ütköző 
zónájában (Észak-ameri-
kai-lemez, Dél-amerikai-
lemez + kislemezek)

  északról dél felé haladva 
keskenyedő földhíd (gyűrt-
hegységek vulkánokkal
pl. Popocatépetl)

  Mexikói-fennsík  hegy-
láncok közé zárt, nagy 
népesség számú terület

  északon sivatagok, dél felé 
keskeny parti síkságok és 
esőerdők

  Karib-tenger szigetvilága 
(pl. Antillák)

  több kőzetlemez ütköző-
zónája  földrengések, 
vulkanizmus

 trópusi viharok

  Dél-amerikai-lemez, 
a Nazca- és a Karibi-lemez) 
szubdukciós övezete

  nyugaton több ezer km hosz-
szú pacifikus gyűrthegység 
vulkánokkal és 6000 m fölötti 
csúcsokkal (Andok))

  az Andok láncai előtt
(Oronico-medence) és között 
keskeny medencék, fennsíkok 
(Altiplano = Bolíviai-fennsík)

  északi és keleti részén ős-
földek (pl. Guyanai-ősföld, 
Brazil-felföld) 

  a hegyvidékek ásványkin csek  -
ben igen gazdagok 

  az ősföldi szerkezetű elő-
terében hatalmas alföldek, 
pl. Amazo nas-medence: az 
Amazonas és mellékfolyói 
által kialakított óriási meden-
ce az Egyenlítő mentén  a 
világ legnagyobb kiterjedésű 
összefüggő trópusi esőerdeje

  Paráná-Paraguay-alföld, az 
északi mocsaras, szárazabb 
Gran Chacoval és déli füves 
Pampákkal

  Atacama-sivatag (a Csendes-
óceán és az Andok láncai 
között, a Baktérítő mentén)

  forró és mérsékelt övezeti 
éghajlatok  tajga hiánya

  a népesség jellemzően 
óceánparti nagyvárosokban, 
alföldeken és a hegyvidékek 
medencéiben koncentrálódik

N
ag

yo
bb

 tá
j-

eg
ys

ég
ek

Kanadai-ősföld, Labrador-félsziget, Kordille-
rák, Nagy-medence, Columbiai-fennsík, 
Colodado-fennsík, Sziklás-hegység, Préri-
tábla, Appalache-hegység, Mississippi-
Missouri-alföld, Alaszka, Grönland, Préri, 
Floridai-félsziget, Kalifornia, Mount St. Helens, 
Yellowstone Nemzeti Park

Mexikói-fennsík, Popocaté-
petl, Kaliforniai-fél sziget, 
Bahama-szigetek, Antillák 
(pl. Kuba, Hispaniola, Puerto 
Rico, Jamaica)

Andok, Altiplano (Bolíviai-fenn-
sík), Brazil-felföld, Guyanai-
hegyvidék, Amazonas-medence, 
Paraná-Paraguay-alföld,
Atacama-sivatag, Orinoco-
medence, Patagónia

 AZ EURÓPÁN KÍVÜLI KONTINENSEK 
FÖLDRAJZAXI.

1.
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Észak-Amerika Közép-Amerika Dél-Amerika

Ví
zr

aj
zi

 
fo

ga
lm

ak Bering-szoros, Hudson-öböl, Mississippi, Mis-
souri, Colorado, Columbia Nagy-tavak, (Felső-, 
Michigan-, Huron-, Erie- és Ontario-tó), Szent 
Lőrinc-folyó, Niagara-vízesés, Kráter-tó

Mexikói-öböl, Karib (Antilla)-
tenger, Panama-csatorna

Amazonas, Paraná, Paraguay, 
La Plata, Itaipu-gát

Fő
bb

 
or

sz
ág

ok Amerikai Egyesült Államok, Kanada Mexikó, Costa Rica, Panama, 
Kuba, Dominikai Köztársaság

Brazília, Argentína, Venezuela, 
Bolívia, Chile, Ecuador, Kolumbia

Amerikai Egyesült Államok

Népessége és települései
   Kb. 330 milliós népességszámával a világ 3. legnépesebb országa
  A 17. századtól fogva több hullámban több tízmillió bevándorló érkezett  előbb Európa államaiból, majd Afrikából 

(rabszolgák), a 20. század második felében pedig már inkább Latin-Amerikából és Ázsiából 
  A bevándorlás nagyban hozzájárult az ország gazdasági fejlődéséhez és kulturális sokszínűségéhez
  Lakossága többségében angol anyanyelvű, de nyelvi és etnikai szempontból erő-

sen kevert (pl. afroamerikaiak), különösen a nagyvárosokban  gyorsan nő a 
spanyol ajkúak száma és részaránya, főként a déli államokban

  Illegális bevándorlás (elsősorban a mexikói határ irányából)
  A mongolid nagyrasszba tartozó őslakos indiánok népességszáma napjaink-

ban már rendkívül alacsony
  Nagyvárosok és agglomerációk
  Nagyvárosainak többsége sajátos településszerkezettel bír

–  körgyűrűs-övezetes szerkezet
–  központi üzleti negyed (CBD)  felhőkarcolók
–  bolygóvárosok, peremvárosok, kertvárosok
– sűrű úthálózat

Világgazdasági és politikai szerepe
  A világ egyik legnagyobb területű és népességszámú országa
  A világgazdaság és az amerikai gazdasági erőtér meghatározó országa, a G7 tagja
 A világtermelés kb. egyötödét adja
  A II. világháborút követően vált igazi nagyhatalommá   politikai, katonai és gazdasági szempontból is szuperhata-

lomnak tekinthető, a NATO egyik alapítója
  Igen magas GDP/fő érték, anyagi jólét, de kevésbé kiterjedt szociális háló
  Számos TNC és nemzetközi intézmény, szervezet székhelye (pl. ENSZ, IMF, Világbank)
 Itt található a világ legjelentősebb tőzsdéje (New York)
  Gazdaságának fejlődését a természeti erőforrásokban (pl. ásványkincsek, termőföld) való gazdagság, az Európából 

érkező tőke és a bevándorlás egyaránt elősegítették  nagy termelékenység 
 Gazdaságának visszaesése az egész világon érezteti a hatását (pl. az 1930-as évek, 2008–2010 közötti időszak)
  Iparának meghatározó szereplői a K+F igényes ipari ágazatok (pl. elektronikai ipar, autó- és repülőgépgyártás, 

gyógyszeripar, űripar, hadiipar, atomipar, biotechnológiai ipar)
 Itt alakult ki először a posztindusztriális társadalom  tercier szektor jelentősége
  Kvaterner szektor  egyetemi központok köré koncentrálódó modern kutatóintézetek, innovációk, start-upok, tech-

cégek  tőkét, valamint tudományos és műszaki szakembereket vonzanak az országba (brain drain, „agyelszívás”)
pl. Szilícium-völgy (informatikai eszközök fejlesztése, telekommunikáció, szoft vergyártás)

 Legismertebb amerikai cégek: General Motors, Walmart, Microsoft , Amazon, Google, Apple
  Mezőgazdasága erősen nagyüzemi jellegű és gépesített (pl. farmok)  jelentős hazai fogyasztás mellett a világ 

legnagyobb élelmiszer- és takarmányexportőre (termékeinek egy részét génmódosítással állítják elő – GMO)
 Jelentős amerikai tőkekivitel a világ számos országában

1.1. Az amerikai nagyvárosok sajátos szerkezete

központi üzleti negyed

elővárosok

kertes családi házak

úthálózat

rossz állapotú 
lakások, gyárak

a növekvő nagy-
városba beolvadt 
kisebb városok

 AZ EURÓPÁN KÍVÜLI KONTINENSEK FÖLDRAJZA
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  NAFTA (szabadkereskedelmi övezet Kanadával és Mexikóval)  2020-tól Amerikai Egyesült Államok–Mexikó–
Kanada egyezmény (USMCA)

 Tömegáru-termelés  fogyasztói társadalom  kulturális hatások (pl. gyorséttermek, kávézóláncok, üzletláncok)
  A világ kulturális életére és a szórakoztatóiparra gyakorolt hatás (Hollywood, Broadway, zene, internet)

Gazdasági körzetek

1.2. Az Amerikai Egyesült Államok gazdasági fejlődését meghatározó tényezők

Körzet Jellemzők Főbb központok

És
za

ki
kö

rz
et

az
 é

sz
ak

-a
tla

nt
i p

ar
tv

id
ék

 é
s

a 
N

ag
y-

ta
va

k 
kö

rn
yé

ke

 elsőként benépesült országrész
  az itt található, függetlenné váló, majd állammá formá ló dó egykori gyar-

matokból jött létre az ország a 18. szá zad végén
 Appalache-hegység: széntelepek
  Atlanti-óceán, Nagy-tavak, folyók, a közeli ércek (vasérc, nikkelérc), kősó 

szállítása  közlekedés, kereskedelem
  az ország gazdasági fejlődését megalapozó ipari ágazatok otthona volt egé-

szen a közelmúltig (hagyományos nehézipar válsága  rozsdaövezet)
  az ország fővárosát itt alapították
 egyetemek (pl. Boston környéke)
  rendkívül kevert összetételű lakosság

Boston, New York, 
Washington DC 
(„BosWash” megalopo-
lisz)
Detroit (válságból 
éledező autóipar)

Kö
zé

p-
N

yu
ga

t

  nedves és száraz kontinentális éghajlat, kiterjedt síkságok (Mississippi-
Missouri-alföld, Préri)

  az ország éléskamrája  hatalmas területek (gabonatermelés, 
állattenyésztés, farmok)  árutermelő mezőgazdaság  övezetes elren-
deződés

  Mississippi és Missouri  forrásvidéke, Nagy-tavak  közlekedési csomópontok

Chicago

D
él

i 
kö

rz
et

  alföldek (Mississippi-Missouri-alföld, Parti-síkság), jellemzően mérsékelt 
övezeti monszunéghaj lat, vízenergia (Appalache-hegység)

  egykori rabszolgatartó államok  ültetvények (pl. gyapot, cukornád)
  jelentős afroamerikai és spanyol anyanyelvű lakosság
 kőolaj-kitermelés, olajipar 
 napfényövezet  lakóparkok, turizmus 
 jelentős kikötők
 az űrkutatás központjai

Atlanta (Coca-Cola)
Houston (NASA)
Dallas
New Orleans
Miami

Az USA gazdasági fejlődése

földbőség

munkaerőhiány

olcsóbb termékek

gazdag természeti 
erőforrásokban magas munkabérek

gépesítés bevándorlás

képzett szakemberekfejlett feldolgozóiparnagyobb belső piac

védővám

tőke Európából

nyersanyagok, 
energiahordozók

a gazdálkodás lehetősége vonzotta
az embereket a városokból

 AZ EURÓPÁN KÍVÜLI KONTINENSEK FÖLDRAJZA
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Körzet Jellemzők Főbb központok
N

yu
ga

ti 
kö

rz
et

  hatalmas kiterjedésű, változatos domborzatú és éghaj latú tájak 
(magashegységek: Kordillerák, Sziklás-hegység; fennsíkok: pl. 
Colorado-fennsík; medencék: Nagy-medence, Préri-tábla nyugati 
pereme; délen sivatagok; nyugaton mediterrán partvidék)

  vulkanizmus (pl. Mount St. Helens, Yellowstone Nemzeti Park)
 nagy területű tagállamok 
 a 19. században indult fejlődésnek
  nyitottság (Csendes-óceán, valamint Ázsia és Latin- Amerika felé) 
 kevert lakosság (spanyol anyanyelvűek, ázsiaiak, indiánok)

 mediterrán éghajlat  gyümölcs és bor
 bányászat, faipar
 technológiai központok (Szilícium-völgy)
 � lmgyártás (Hollywood)
  turizmus (pl. nemzeti parkok, Grand Canyon, Hawaii-szigetek)
 gyakori földrengések (Szent András-törésvonal)

Los Angeles
San Francisco
Seattle

1.2. táblázat: Az Amerikai Egyesült Államok gazdasági körzeteinek összehasonlítása

1.3. Az Amerikai Egyesült Államok gazdasági központjai és a gazdaság területi átrendeződése

Szilícium-
völgy

M

M
M

M

M

M

M

San Francisco

Seattle

Vancouver

Chicago

Denver

Salt Lake City

St. Louis

Dallas

Houston New Orleans

Atlanta

Miami

Detroit

Cleveland Pittsburgh

Toronto

Montréal

New York

Washington

Boston

Los Angeles

K A N A D A

M E X I K Ó

ipari központrozsdaövezet

napfényövezet

az innováció fő területei
munkaerő-vándorlás iránya
gazdasági együttműködés
(Kanada, Mexikó)

ipari központ
(válság és szerkezetváltás)
pénzügyi, politikai központ

K+F ágazatok

összeszerelő üzemek

MMMM
– elektronikai ipar
– repülőgépgyártás
– hajógyártás
– szo�vergyártás
– faipar

– elektronikai ipar
– repülőgépgyártás

– elektronikai ipar
– autógyártás
– repülőgépgyártás

– textilipar
– gépgyártás

– kőolaj-finomítás,
   vegyipar
– gépgyártás
– élelmiszeripar

– alumíniumipar
– repülőgépgyártás
– hajógyártás
– szo�vergyártás
– faipar M

Kanada

 Tájai: Kordillerák, Sziklás-hegység, Préri, Kanadai-ősföld (a tóhátsággal), Labrador-félsziget, Nagy-tavak vidéke
 Természeti erőforrásokban (pl. ásványkincsekben) rendkívül gazdag
 Kiterjedt erdőterületek  fakitermelés
 Kőolaj, ércek  bányászat, kohászat
 Déli földterületek  gabonatermesztés
  Külkereskedelme szorosan kötődik az Amerikai Egyesült Államokhoz (pl. kőolaj- és gabonaexport, gépipar, 

fa- és papíripar)  USMCA
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 Ipara az USA-ból származó tőkebefektetések révén jelentősen fejlődött
 A déli határ menti sávot leszámítva igen alacsony népsűrűségű (vagy lakatlan)
 Legjelentősebb központjai: Ottawa (főváros), Montréal, Toronto, Vancouver
 A G7 tagja, bár világpolitikai súlya kisebb a többi tagországénál

Latin-Amerika

 Közép- és Dél-Amerika területét öleli fel
 Az egykori gyarmatosítók nyelvét (újlatin nyelvek – spanyol, portugál) beszélő országok tartoznak ide
  Főbb tájai: Kordillerák, Mexikói-fennsík, Mexikói-öböl partvidéke, Andok, Bolíviai-fennsík, Orinoco-alföld, 

Guyanai-hegyvidék, Brazil-felföld, Amazonas-medence, Paraná-Paraguay-alföld, Patagónia
 Az amerikai erőtér félperifériája és perifériája
 Növekvő népesség jellemzi
  Spanyol és portugál gyarmatosítás  Közép- és Dél-Amerika felfedezése, majd fokozatos bekapcsolása a világkeres-

kedelembe
–  ültetvényes gazdálkodás  földbirtokok koncentrációja (latifundiumok)  monokultúra  cukornád, banán, 

dohány, kávé, kakaó
–  bányászat (pl. kőolaj, földgáz, rézérc, ezüstérc, aranyérc, ónérc, lítium, kősó, bauxit, drágakövek)

  Évszázadokon át elsősorban a primer szektorra koncentrált a gazdaság  kizsákmányolás
  A II. világháború utáni iparosítás az USA-ból érkező tőke ellenére csak részben volt sikeres  kevés nehézipari termék 

vált keresetté a világpiacon
  Az utóbbi évtizedek működőtőke-beáramlása elsősorban az exportorientált ipari ágazatok fejlődéséhez vezetett 

gyors felzárkózás helyett lassú fejlődés, gazdasági válsághelyzetek, eladósodás

1.4. Latin-Amerika mezőgazdasága 1.5. Latin-Amerika részesedése Földünk érc- és kőolajvagyonából

Exportra termelő
nagybirtokok

ültetvényes
gazdálkodás
gabonafélék,
szójabab
külterjes
állattenyésztés

Hagyományos, önellátó
kisbirtokok

fakitermelés

hegyvidéki
gazdálkodás
égető-talajváltó
gazdálkodás

konfliktusok
a földhiány miatt
a mezőgazdasági 
területek
terjeszkedése

BrazíliaPeru

ChileChile

PeruPeruPeru

ezüstérc
19% BrazíliaBrazíliaBrazíliaBrazília

vasérc
18%

BrazíliaBrazília

bauxit
12%

Részesedés a Föld
2019-ben ismert készleteiből

rézérc
30%

kőolaj
25%

rézérc
10%

lítium
44%

 AZ EURÓPÁN KÍVÜLI KONTINENSEK FÖLDRAJZA
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193 AZ EURÓPÁN KÍVÜLI KONTINENSEK FÖLDRAJZA

  Latin-Amerika részesedése a világkereskedelemből még mindig viszonylag alacsony 
–  trópusi és mérsékelt övezeti mezőgazdasági termékek (pl. Kolumbia, Ecuador, Brazília, Argentína, Mexikó)
– kőolaj (Mexikó, Brazília, Venezuela)
– bauxit (pl. Brazília)
–  egyéb nyersanyagok: Mexikó (ezüstérc, aranyérc, cinkérc, ólomérc), Peru (ezüstérc, rézérc) Chile (rézérc, aranyérc, 

ezüstérc, kősó, vasérc), Brazília (vasérc, magánérc, krómérc, uránérc, gyémánt, drágakövek, fa), Argentína (lítium), 
Bolívia (ónérc)

 A népességnövekedés következményei
– a növekvő belső piac fokozódó igényei 
–  jelentős jövedelmi különbségek, szegénység, társadalmi és gazdasági problémák
– gyors urbanizáció  nyomornegyedek (pl. favelák Brazíliában)

  Kis területen összpontosul a lakosság és az ipari termelés  szélsőségek
 Környezeti veszélyforrások 

–  amazóniai erdőirtás  útépítés, gátépítés, víztározók, terjeszkedő földművelés és állattartás  légszennyezés, talaj erózió, 
talajszennyezés, árvízveszély, csökkenő bio diverzitás  monokultúrás gazdálkodás  talajminőség csökkenése

– vízszennyezés
– urbanizáció

 Mexikó 
– az USMCA tagja
–  jelentős népességMexikóváros (egykor a világ legné-

pesebb városa is volt)
– olcsó munkaerő, elvándorlás
–  nyersanyagokban gazdag ország, jelentős agrárexporttal 

(pl. kávé, avokádó)
–  határmenti együttműködés az USA-val (ipari parkok, 

gépipari üzemek, exportra termelő „maquiladorák”)
– azték és maja kultúra romvárosok
– tengerpartok turizmus
– „kulturális export”: zene, gasztronómia, szokások

 Argentína (jelentős mezőgazdasági exportőr)
 Brazília 

–  a világ egyik legnagyobb területű és népességszámú országa
– a feltörekvő nagygazdaságok egyik jó példája (a BRICS-országok tagja)
–  kávé- és cukornádtermelésben világelső, de a szarvasmarhatartás és a szójatermesztés terén is a világ élvonalába tartozik
– vas- és acélipar  autógyártás  nemzetközi cégek jelenléte  export
– kőolajmezők feltárása az atlanti selfzónában
– tervezett főváros (Brazíliaváros)
– turisztikai célpont (Rio de Janeiro)

 Venezuela kőolaj-kitermelésre épülő exportorientált gazdaság  közelmúltbeli gazdasági problémák, infl áció
 „Banánköztársaságok” (pl. Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panama, Kolumbia, Ecuador)
 „Adóparadicsomok” (pl. Antillák, Bahama-szigetek)  off shore cégek 

– Costa Rica)  ökoturizmus
– Panama)  csatorna, nemzetközi kereskedelem

  Latin-Amerika főbb központjai: Mexikóváros, Brazíliaváros, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Caracas, 
São Paulo (a déli félgömb legnépesebb városa), Havanna, Santiago

világpiac fogyasztói

külföldi tulajdonú vállalat
profit

eladás

exportimport

késztermékolcsó munkaerőnyersanyagok

1.6. A maquiladora működési elve
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194  AZ EURÓPÁN KÍVÜLI KONTINENSEK FÖLDRAJZA

Ázsia földrajza2.
A kontinens általános jellemzői

 Ázsia a Föld legnagyobb kiterjedésű és legnépesebb kontinense
 A „legek” földrésze

Földünk 10 legna gyobb területű orszá-
ga közül négy (Oroszország, Kína, India, 
Kazahsztán)

Földünk három legnagyobb félszigete (Arab-, 
Hindusztáni-, Indokínai-félsziget)

Földünk legmagasabb hegységei és 
hegycsúcsai (Himalája – Mount Everest 
/ Csomolungma, illetve Pamír, Tien-san)

Földünk szárazföldi területeinek legmé-
lyebb pontja (Holt-tenger)

Földünk legnagyobb szigetei közül öt (Borneó, 
Szumátra, Honsú, Celebesz, Jáva)

Földünk 15 leghosszabb folyója közül nyolc 
(Jangce, Jenyiszej-Angara, Sárga-folyó, Ob-Irtis, 
Amur, Léna, Mekong, Brahmaputra)

Földünk legmélyebb tava (Bajkál-tó) Földünk legnépesebb városa (Tokió)

Földünk legnagyobb tava (Kaszpi-tenger) Földünk leghidegebb lakott települése 
(Szibériában)

a Föld lakosságának kb. 60%-a

Földünk legmagasabb épülete (Burdzs Kalifa)

Földünk 10 legnépesebb országa közül hat (Kína, India, 
Indonézia, Pakisztán, Oroszország, Japán)

Földünk legnagyobb kapacitású vízerőműve 
(Három-szurdok-gát, Kína)

Ázsiában 
található

 Ázsia felosztása
– Dél-Ázsia, Délnyugat-Ázsia, Délkelet-Ázsia, Kelet-Ázsia, Észak-Ázsia, Közép-Ázsia
– egyéb elnevezések: Közel-Kelet, Belső-Ázsia

Észak-Ázsia tájai
  az óidőben képződött, rögösödött és erősen lekopott hegység az 

Urál (variszkuszi)
  a folyók által feltöltött Nyugat-szibériai-alföld
 a folyók által felszabdalt tengeri üledékkel fedett Közép-szibériai-

fennsík (amelynek az Angara-ősföld az alapja)
 a kontinens keleti peremén, a szigeteken a Paci� kus-hegységrend-

szer gyűrt láncai, vulkánjai (pl. Kamcsatka-félszigeten)

Belső-Ázsia tájai
 az óidőben keletkezett, rögösödött, majd az 

Eurázsiai-hegységrendszer kiemelkedésekor „meg-
� atalodott” hegységek (pl. Tien-san) és az általuk 
körbezárt fennsíkok, medencék (Belső-Mongólia: 
Góbi, Tarim-medence: Takla-Makán), alföldek (pl. 
Turáni-alföld)

Kelet-Ázsia tájai
  a Paci� kus-hegységrendszer belső és külső vonula-

tai (gyűrthegységek, szigetívek, pl. Japán-szigetek, 
Tajvan)

  földrengések, aktív vulkánok
  a folyók által feltöltött Kínai-alföld (ősföld)
  a Kínai-ősföld rögökre darabolódott és kiemelt 

része, a Dél-kínai-hegyvidék

Dél-Ázsia tájai
   az Eurázsiai-hegységrendszer legmagasabb vonulatai

(pl. Karakorum, Himalája), csomópontjai (pl. Pamír), közrezárt fenn-
síkjai (pl. Tibet)

  a folyók által feltöltött Hindusztáni-alföld és Indus-alföld
 Dekkán-fennsík (ősföldi magja: Dekkán-ősföld)

Délnyugat-Ázsia tájai
  az Eurázsiai-hegységrendszer vonulatai (Kis-Ázsia és az Iráni-felföld 

peremhegységei, Kaukázus), csomópontjai (pl. Pamír), közrezárt 
fennsíkjai (pl. Iráni-felföld)

  a folyók által feltöltött Mezopotámia
  a tengeri üledékkel fedett, kőolajban gazdag Arab-félsziget (mely-

nek magja az Arab-ősföld)

Délkelet-Ázsia tájai 
  az Eurázsiai- és a Paci� kus-hegységrendszer „foly-

tatása”, az Indokínai félsziget, a Maláj-félsziget és az 
Indonéz-szigetvilág (aktív vulkánok, pl. Krakatau)

  Paci� kus-hegységrendszer szigetvilága (Fülöp-
szigetek)
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  Ázsia domborzata rendkívül változatos  az Eurázsiai-lemez, a Pacifi kus-lemez, a Fülöp-lemez, az Ausztrál–Indiai-
lemez,  az Iráni-lemez és az Arab-lemez ütköző zónájában fekszik
–  hatalmas félszigetek (pl. Arab-, Hindusztáni-, Indokínai-félsziget) és kisebb félszigetek (Kis-Ázsia, Koreai-félsziget, 

Kamcsatka)
–  nagy kiterjedésű alföldek (pl. Nyugat-szibériai-, Turáni-, Hindusztáni-, Kínai-alföld, az Indus alföldje, Mezopotámia, 

Kaszpi-mélyföld))
–  magas hegyláncok (eurázsiai láncok: Kis-Ázsia hegyei, Zagrosz, Kaukázus, Hindukus, Himalája, Indokína hegy-

láncai; pacifi kus hegyláncok: Kamcsatka hegyei, Japán-hegyvidék, Fülöp-hegyvidék; variszkuszi rögös szerkezetű 
hegységek: Kun-lun, Tien-san, Szaján, Altáj)

– ősföldek (pl. Dél-kínai-hegyvidék, Angara-ősföld, Dekkán-ősföld, Arab-ősföld)
– vulkánok (Fudzsi, Krakatau, Ararát)
– fennsíkok, felföldek (pl. Tibet, Pamír, Dekkán, Iráni-felföld, Közép-szibériai-fennsík)
– sivatagok (pl. Góbi, Takla-Makán, valamint Közép-Ázsia és az Arab-félsziget sivatagai)
– tagolt partvonala mentén: 

•  számos sziget és szigetcsoport: Japán-szigetek, Tajvan, Fülöp-szigetek, Indonéz szigetvilág (Nagy-Szunda-szige-
tek: Szumátra, Borneó, Jáva, Celebesz), (Kis-Szunda-szigetek: Bali, Timor), Srí Lanka (Ceylon)

•  öböl: Perzsa-öböl (Arab-öböl), Bengáli-öböl
•  szoros: Boszporusz, Hormuzi-szoros, Bering-szoros
•  félsziget: Arab-, Hindusztáni-, Indokínai-félsziget és kisebb félszigetek (Kis-Ázsia, Kamcsatka-félsziget, Koreai-

félsziget, Maláj-félsziget)
•  óceán: Jeges-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán
•  beltenger: Földközi-tenger, Vörös-tenger, Márvány-tenger, Fekete-tenger
•  melléktenger: Arab-tenger, Bengáli-öböl, Dél-kínai-tenger, Kelet-kínai-tenger, Japán(Keleti)-tenger, Bering-tenger
•  mesterséges csatorna: Szuezi-csatorna

  Ázsia területén – nagy kiterjedése miatt – gyakorlatilag minden éghajlat megtalálható  rendkívül sokrétű 
mezőgazdaság

  Ázsia nyelvi, vallási, társadalmi és politikai szempontból igen sokszínű kontinens  tradíciók, életmódok sokasága jellemzi 
(pl. Afganisztán, India); (nagyvallások szülőhazája: keresztény, zsidó, iszlám, hindu, buddhista)

  Gazdaságilag magasan fejlett (pl. Japán, Dél-Korea, Szingapúr) és alacsony fejlettségű országok (pl. Afganisztán) egyaránt
megtalálhatók a területén

Japán 

 Az ázsiai gazdasági erőtér centrumországa, a pacifi kus erőtér meghatározó állama
 Kb. 125 milliós népességszámú szigetország, természetes határai: Csendes-óceán, Japán (Keleti)-tenger
 Elöregedő társadalom  magas születéskor várható átlagos élettartam és természetes fogyás jellemzi
  Északi és déli részének éghajlatában jelentős különbségek mutatkoznak  a domborzat, a tengeráramlások és 

a monszun is befolyásolják éghajlatát  nyáron gyakoriak a tájfunok
  Kevés a művelhető földterület (fő termény: rizs)  a szigetek zömét erdős hegységek borítják
  Több lemez ütközőzónája, szubdukciós zóna: Eurázsiai-lemez + Pacifi kus-lemez + Fülöp-lemez szubdukciós zónájá-

ban  földrengések, aktív szigetív-vulkanizmus
– aktív vulkanizmus, földrengések (Fudzsi, Fuji)
– 2011-es földrengés és szökőár (Fukushima-atomerőmű balesete)
– rengésbiztos technológiák, szökőár elleni védőfal, fürdőkultúra, vulkánturizmus 

  Nyersanyagokban (pl. energiahordozókban) szegény ország  szinte mindent importálnia kell  energiaigényét 
elsősorban hőerőművek, kisebb részben atomerőművek biztosítják 

  Évszázados elzárkózás, feudális múlt  terjeszkedés  a II. világháború végén elvesztette gyarmatait és jelentős 
veszteségeket szenvedett (Hirosima, Nagasaki – atomtámadás, tengeri hadifl otta elpusztulása)  pár évtizeden belül 
talpra állt („japán csoda”)  az 1970-es évekre a csendes-óceáni térség vezető gazdasága lett

  Korszerű infrastruktúra, új gyáripari beruházások, csúcstechnológia és fegyelmezettség  elektronikai ipar, 
híradástechnikai eszközök gyártása, járműipar, vegyipar  a korszerűtlen technológiákat leépítették vagy továbbadták 
a fejlődő kelet- és délkelet-ázsiai országokba 

  1980-as évek: technopoliszprogram  gazdaságfejlesztési és tudományos célú várostervezési program 
kutatóintézetek, egyetem, K+F  innovációk, szabadalmak

 Mesterséges szigetek építése (pl. repülőterek)
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2.1. Japán importfüggősége 

2.2. A mezőgazdasági termelés és az éghajlat
összefüggései Japánban

  Külkereskedelem  exportösztönző gazdaságpolitika  a japán termékek a 90-es évek gazdasági visszaesése ellenére 
is versenyképesek maradtak  jelentős bevételek  nemzetközi beruházások, működőtőke-befektetések Ázsián kívül 
is  napjainkban Japán már a robottechnika, az energetika, az űrkutatás és a biotechnológia terén is éllovasnak számít 

  Legjelentősebb japán cégek: Toyota, Honda, Mitsubishi, Nissan, Sony, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, Toshiba, Suzuki, 
Canon  autóipar, híradástechnikai eszközök gyártása

  Fővárosa Tokió  globális város, kb. 38 milliós agglomeráció központja, egyben az ország ipari termelésének zömét 
adó övezet („Tokaido”) centruma (Tokió-Oszaka-Kiotó (Kyoto)-Kobe)
– az övezet főbb nagyvárosai:

• Jokohama
• Oszaka
•  Kiotó  korábbi főváros, környezetvédelmi egyezmény színhelye (1997), a Kiotó–Oszaka–Kobe agglomeráció 

egyik központja
 Közlekedési innovációk  gyorsvasutak
 A tengeri halászat jelentősége (pl. bálnavadászat)
 Globális kulturális hatás

Újonnan iparosodott országok, térségek
  Az újonnan iparosodott országok, térségek első hulláma: Kelet- és Délkelet-Ázsia kis területű, természeti erőforrások-

ban szegény, de sűrűn lakott és kedvező közlekedésföldrajzi helyzetű államai  „kis tigrisek”
–  Dél-Korea (Koreai Köztársaság)  fővárosa Szöul 

•  egy félsziget, két ország (az 1940-es évek vége: kommunista fordulat Észak-Koreában  Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság)

– Tajvan  sziget Kína partjainál, geopolitikai konfl ik-
tusok forrása („egy ország, két rendszer”)
– Szingapúr  különleges helyzet  városállam + légi 
és hajózási csomópont, nemzetközi turisztikai célpont
– Hongkong  egykori brit gyarmat, 1997 óta Kí-
nához tartozik  jelentős kereskedelmi és pénzügyi 
központ

  Néhány évtized alatt bámulatos gazdasági fejlődés 
Japán hatása  az olcsó munkaerőt igénylő tömeg-
áru-termelés után egyre több beruházást, nyersanyagot 
és szaktudást igénylő ipari ágazat termelését helyezte át 
ezekbe az országokba 
világpiaci export  csúcstechnológiát képviselő ipari 
ágazatok, világszínvonalú termékek  tőkekivitel előbb 
más ázsiai országokba, majd Amerikába és Európába 2.3. Az iparosítás hullámai Kelet- és Délkelet-Ázsiában

innováció

innováció

innováció

ipari ágazatok átadása

élenjáró
(Japán)

magas technológiájú termékek
(pl. számítógép, ipari robotok)

közepes 
techn.

termékek

alacsony 
techn.

 termékek

új ipari
ágazatok

közepes technológiájú termékek
(pl. elektronikai cikkek,

gépek, vegyipari termékek)

alacsony technológiájú termékek
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2.3. Az iparosítás hullámai Kelet- és Délkelet-Ázsiában

 AZ EURÓPÁN KÍVÜLI KONTINENSEK FÖLDRAJZA

  Ismert cégek: Samsung, LG, Hyundai (dél-koreai), Asus, Foxconn (tajvani)
  Nagy hangsúlyt helyeztek az oktatásra és az országba érkező pénzügyi támogatások észszerű hasznosítására
  Az újonnan iparosodott országok második hulláma nagyobb területű és népességszámú, természeti erőforrások-

ban bővelkedő, de gazdaságilag kevésbé fejlett délkelet-ázsiai országok  az ASEAN tagjai
–  Malajzia  bányászat (kőolaj, ércek), kaucsuk, mikrocsipgyártás
–  Indonézia  a világ 4. legnépesebb (és fokoza tosan túlnépesedő) országa, iszlám, környezeti problémák (pl. erdő-

irtás  olajpálma-ültetvények), fővárosa Jakarta
–  Th aiföld  a világ egyik vezető rizstermelő országa, kiemelkedő idegenforgalmi célpont, fővárosa Bangkok
–  Fülöp-szigetek  100 milliót meghaladó népesség, a szolgáltatószektor egyik nemzet közi központja (outsourcing),

fővárosa Manila
 Harmadik hullám: 

–  Banglades  alacsony fekvésű (delta vidék), kisebb területű, túlnépesedő ország, a klímaváltozás több következmé-
nye is sújtja (ciklonok, árvíz)

–  Vietnám  jelentős népességű, gyorsan gyarapodó állam, turisztikai célpontokkal

Kína

 Kb. 1,4 milliárd lakosával a világ legnépesebb országa, területe alapján 4.
  A világgazdaság kiemelkedően fontos szereplője, a 21. század ipari műhelye  gazdasági, politikai és katonai nagyhatalom
  Mai társadalma a legrégibb folyamatos kultúra örököse (pl. ókori öntözéses kultúra, Selyemút, Nagy-csatorna, vallás 

és életfi lozófi ák, építészet, kínai életforma és társadalom sajátosságai)
  Sokáig gazdaságilag elmaradott volt (éhínség, gyarmati sor)  1949 szovjet mintára szocialista rendszer épült ki 

államosítás, erőltetett iparosítás, „kulturális forradalom”
  A demográfi ai robbanás nyomán bekövetkező éhínség sajátos népesedéspolitikai döntésre kényszerítette az országot 

szigorú egygyermekes családpolitika („egykepolitika”)  az éhínséget sikerült felszámolni, de a társadalmat 
jelentősen eltorzította  napjainkban már a két- és háromgyermekes modell felé tolódnak, hogy a társadalmi 
különbségeket ellensúlyozzák

 1970-es évek: a kommunista rendszer mellett megjelent a piacgazdaság  hibrid gazdaság
  Különleges gazdasági övezetek létrejötte, külföldi tőke bevonása, modernizáció, vegyesvállalatok, vám- és 

adókedvezmények  kikötővárosok (pl. Sanghaj)
  1990-es és 2000-es évek  új gazdasági övezetek nyitása az ország középső részén, infrastruktúra-fejlesztés  gyors 

gazdasági növekedés
  2010-es, 2020-as évek  globális kereskedelmi folyosók („új selyemút”) kialakítása Dél-Ázsia, Közép-Ázsia, Afrika 

és Európa felé  infrastruktúra-fejlesztési projektek
 Természetföldrajzi és társadalomföldrajzi szempontból is kétarcú ország

Nyugat-Kína Kelet-Kína

   magashegységek, fennsíkok (Himalája, Tibet, Tien-san), 
sivatagos-félsivatagos tájak, medencék (Takla-Makán, a 
Góbi déli része) 

  alacsony népességszám és népsűrűség
   művelésre alkalmas területek hiánya, szárazság

nomád pásztorkodás
   távol az ország gazdasági központjaitól ( infrastruk-

túra-fejlesztés, pl. tibeti vasútvonal Földünk legma-
gasabban futó vasútvonala)

   a tágas Kínai-alföld, löszfennsíkok, a fő folyók (Jangce, 
Sárga-folyó) völgyei és medencéi, a Dél-kínai-
hegyvidék és a tengerpart termékeny területek

   nedves kontinentális, mérsékelt övezeti és trópusi 
monszun éghajlat (Dél-kínai-hegyvidék – trópusi 
karszthegyek)

  hatalmas népességkoncentrációk, többmilliós 
lakosságú városok

  tágas síkságok + dombvidékeken teraszos földművelés 
(hatalmas tájátalakítással) + öntözés, műtrágyázás
évente többszöri aratás is megvalósítható

  rizs, búza, édesburgonya, gyapot, cukorcirok, szója, tea
magas termésátlagok főleg belső fogyasztásra

   a belvízi és a part menti halászat jelentős + a világ 
legnagyobb sertés- és barom� állománya

  közel az ország gazdasági központjaihoz különleges 
gazdasági övezetek (közlekedés, kereskedelem)
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A külföldi beruházások összértéke (1979–2019): 1600 milliárd USD

2.4. A különleges gazdasági övezetek kialakulása

  Bár jelentős szén- és vasérckészletekkel rendelkezik (a feketekőszén bányászatában világelső), ipara nyersanyagainak 
egy részét importálja  pl. kőolajat az Öböl-államokból, ritkaföldfémeket Afrikából  nehézipari központok Kína 
északkeleti részén, a Mandzsu-medencében (Ansanban, Senjangban), a középső részén (Vuhanban) és a Vörös-me-
dencében (Csungkingban)

  Energiaszükséglet  széntüzelésű hőerőművek + vízerőművek (pl. Három-szurdok-gát  kapacitás alapján világelső, 
bár megépítése jelentős környezetátalakítással és kitelepítéssel járt)

  Modernizáció  a partvidéki tartományok váltak a gazdaság motorjaivá  a gazdasági fejlődés a belső területek felé 
is terjed
– különleges gazdasági övezetek  kereskedelem, külföldi tőke 
– óriásvállalatok és kisvállalkozások
–  belső vándorlás  belső területekről a tengerpartok, nagyvárosok felé  közlekedési hálózat fejlődése 
 pl. mágnesvasutak, repülőterek

– árudömping 
•  egykor szinte kizárólag a hagyományos textilipar 

termékei, műanyagok, olcsó elektronikai tömeg-
áruk, játékok 

•  napjainkra már sokoldalúvá vált az ipari ter-
melés  magasabb hozzáadott értéket képviselő 
termékek  erősödő kapcsolatok a BRICS- és 
ASEAN-országokkal, erősödő európai kapcso-
latok (pl. híradástechnikai eszközök gyártása, 
vegyipar) 

•  a világ legnagyobb exportőre (pl. high-tech 
híradástechnikai eszközök, korszerű vegyipar, 
autóipar (elektromos és hibrid autók, pl. Peking, 
Sanghaj, Vuhan)  az export zöme ipari termék, 
kisebb részben mezőgazdasági termék

Hongkong

Vuhan

Hszian

Lhásza

Harbin

Peking

Sanghaj
Jangce

Sárga-

folyó

kukorica, köles,
szója, cukorrépa,
tavaszi búza
őszi búza, köles,
kukorica, szója,
édesburgonya,
gyapot

rizs (évi 1-2 aratás),
kukorica, zöldségek,
gyapot, cukornád,
repce, tea
rizs (évi 3-4 aratás),
édesburgonya,
cukornád
külterjes
állattenyésztés
a rizstermesztés
északi határa

por- és
homokviharok

őszi búza

2.5. Kína mezőgazdasága

2.6. Nyugat- és Kelet-Kína közötti különbségek 

Népsűrűség (fő/km2)

Nyugat-Kína
terület: 57%
népesség: 6%

Kelet-Kína
terület: 43%
népesség: 94%

Peking Tiencsin

Sanghaj

Kína – GDP/fő (2018): országos átlag feletti
tartomány
országos átlag alatti
tartomány

18 400 USD

50 100 250 500 1000 Hongkong
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2.6. Nyugat- és Kelet-Kína közötti különbségek 

 Acélipar, építőipar  gyarapodó városok (közöttük néhány „szellemváros”), felhőkarcolók, hajógyártás
  Kínai világcégek: Alibaba, Xiaomi, Huawei, Lenovo, Tencent  globális jelenlét az informatikában (számítógépek, 

okoseszközök, elektronikus kereskedelem) és az energetikában (napkollektorok, szélerőművek, turbinarendszerek, 
atomerőművi technológiák)

 Kínai működő tőke  külföldi befektetések (pl. Európa, Afrika)  magasabb rendű geopolitikai célokat is szolgál
 Tudományos életre gyakorolt hatás  biotechnológia, űrkutatás, orvosi műszerek, nanotechnológiai termékek
 Kína nemcsak jelentős turistakibocsátó, hanem maga is jelentős turisztikai célpont (pl. nagy fal, Hongkong)
 Jelentősebb népességkoncentrációk

–  Peking és Tiencsin Peking főváros, kulturális, oktatási és idegenforgalmi központ + Tiencsin Észak-Kína 
legnagyobb kikötővárosa

–  Sanghaj és a Jangce-delta  Sanghaj a világ egyik legforgalmasabb kikötője, pénzügyi, kereskedelmi és közlekedési központ
–  Hongkong, Kanton, Sencsen (a Gyöngy-folyó deltája)   Hong Kong 1997-ig brit gyarmat, világváros, pénzügyi 

és idegenforgalmi központ, Sencsen számos jelentős kínai cég központja
– Vuhan – kohászati és autóipari központ

 Környezeti kihívások
– kevés erdő  talajerózió, gyakori földcsuszamlások, szárazabb térségekben porviharok
– bányászat, erőművek  lég- és talajszennyezés
– zsúfolt városok, szmog

India

 Az egykori brit gyarmatbirodalom ékköve
  Hindusztáni-félsziget, indiai szubkontinens  a Himalája és az Indiai-óceán tengerei (pl. Arab-tenger, Bengál-öböl)

határolják
 1947 – vallási alapú felosztás: India (főként hinduk), Pakisztán, majd 1971-től Banglades (főként muszlimok) 

a politikai konfl iktusok (pl. határviták) megmaradtak
 Főbb tájegységei: 

– Himalája (a világ legmagasabb gyűrthegysége)
– Gangesz alföldje (Hindusztáni-alföld, legsűrűbben lakott országrész), Brahmaputra torkolatvidéke
– Indus alföldje (helyenként sivatagos)
– Dekkán-fennsík (ősmasszívum, bazalttakaró) és peremhegységei  „Zöld-, Sárga-, Vörös-, Fekete-India”

 Jelenleg a világ második legnépesebb állama (kb. 1,3 milliárd fő)  hamarosan megelőzi Kínát

Ráktérítő
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2.7. „Zöld-, Sárga-, Vörös-, Fekete-India” és az ország mezőgazdasága
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2.8. India iparának területi elhelyezkedése

  Kulturális (pl. nyelvi) sokszínűség  legelterjedtebb nyelvek: hindi, bengáli, maráthi, telugu + angol (közvetítő nyelv)
 Hindu vallás  központja Váránaszi (Benares)
 A társadalomban még mindig jelentős szerepet játszik a kasztrendszer
 Magas az írástudatlanok száma
 Szövetségi köztársaság, a BRICS tagja
 India alapvetően agrárország 

– hatalmas művelésre alkalmas területek
–  a „zöld forradalom” hatásai: gabonafajták elterjesztése, öntözőrendszerek kiépítése, műtrágyák és növényvédő 

szerek használatának bevezetése  még mindig alacsony fokú a termelékenység és a gépesítettség  kevés 
beruházás, kevésbé hatékony öntözővíz-felhasználás

–  meghatározó a monszun szerepe  „Nedves-India” (évi 1000 mm csapadék felett) és „Száraz-India” (évi 1000 mm 
csapadék alatt)

–  fő terményei: rizs, cukornád, juta, tea, banán, fűszernövények Nedves-Indiában; búza, köles, szezám, hüvelyesek, 
földimogyoró, gyapot Száraz-Indiában

–  kiemelkedő a szarvasmarhatartás  tejtermelés, húsát vallási okokból nem fogyasztják (szent állat); bivaly- és 
kecsketartás

– India mezőgazdasága jelentős üvegházgáz-kibocsátó
 Ipara sokszínű

–  nagy hagyományokkal rendelkező kézműipar és textilipar (szövetek, selymek)
–  államilag fejlesztett nehézipar (helyi kőszén és vasérc + import kőolaj a Közel-Keletről)
–  tudásalapú gazdasági ágazatok (pl. elektronikai ipar, informatikai eszközök gyártása)
–  nagyvárosai a külföldi befektetések eredményeként megtelepedő autógyártás központjai
–  hagyományos nehézipari központ a Damodar-völgy szenére és érceire települt Jameshedpur (vas- és acélkohászat, 

gépgyártás, energiatermelés)
  Szolgáltatások  a világpiac igényeinek való megfelelés + rengeteg olcsó fi atal munkaerő (nyelvtudás, képzettség)

áll rendelkezésre  kiszervezés (outsourcing)
 Az 1990-es években fokozatosan nyílt meg az indiai piac a nemzetközi cégek, befektetések számára   szélesedő 

közép osztály igényei + fogyasztópiac + munkalehetőségek
  Jelentős mamutvállalatok: ArcelorMittal (pl. bányászat, acélipar), TATA (pl. járműipar)  indiai tőkekivitel a világ 

minden tájára
 Az életszínvonal végletei  tehetős rétegek + szegénység 
  Hatalmas, túlzsúfolt városok  légszennyezés, szmog, vízhiány, nyomornegyedek, hiányos infrastruktúra
  Főváros: Újdelhi  egy közel 17 milliós 

agglomeráció központja, légszennyezés
  Kikötővárosok: Mumbai (Bombay), Kolkata 

(Calcutta), Csennai (Madras) Mumbai 
az ország pénzügyi  életének és fi lmgyár-
tásának központja

  Kiváló egyetemek, kutatóintézetek  high-tech 
ipari ágazatok (pl. informatikai eszközök 
gyártása), szoftver fejlesztés, 
űrkutatás, biotechnológia, kiszervezett 
szolgáltatások központja: Bengaluru 
(Bangalore), „indiai Szilícium-völgy”

  Kulturális hatások (fi lmgyártás, gasz-
tronómia), turizmus (pl. Tádzs Mahal, 
Mumbai)
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Indus
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Délnyugat-Ázsia államai

  A Közel-Kelet országai; a térséget a Földközi-tenger, a Fekete-tenger, a Kaszpi-tenger, a Vörös-tenger, az Indiai-óceán 
és a Perzsa (Arab)-öböl határolja

  Több kisebb kőzetlemez (Arab- Török- és az Iráni-lemez) ütköző zónájában  az Arab-ősföld és az Eurázsiai-
hegységrendszer gyűrt övezetében

  Ókori civilizációk alapjaira épülő társadalmak kultúrkörök ütközőzónájában  politikai, vallási, etnikai feszültségek
 Három világvallás kialakulásának helyszíne (keresztény, zsidó, iszlám) + népek sokszínűsége
  Az iszlám jelentősége „öt pillér” (hit, ima, inségadó, böjt, zarándoklat Mekkába), építészet, társadalom (pl. nők 

helyzete a családban, munkavállalás, oktatás), étkezési és öltözködési szokások 
 Száraz régió sivatagokkal és hegyvidékekkel (Arab-tábla sivatagai)  nomád pásztorkodás
 Kevés termékeny földterület  Mezopotámia (a Tigris és az Eufrátesz alföldje), illetve oázisok
 Eurázsiai magashegységekkel körülvett felföldek (Anatóliai-magasföld, Örmény-felföld, Iráni-felföld)

Öböl-államok
 Az Arab-félsziget országai, többségük monarchia
 A hatalmas kiterjedésű Szaúd-Arábia és több kisebb állam (pl. Kuvait, Egyesült Arab Emírségek) alkotja
 Gazdaságuk alapját a kőolaj-kitermelés adja

–  évtizedekre elegendő készletek (Szaúd-Arábia: legjelentősebb készletek, első számú exportőr)  óriási bevételek 
jóléti és infrastrukturális beruházások

– a világpiacot is képesek befolyásolni (az OPEC tagjai) 
– tartályhajók, csővezetékek, olajcégek (pl. Saudi Aramco) 

  A 2000-es években jelentősen megnőtt a kereskedelem, az ingatlanfejlesztés, az energetika és a pénzügyi szolgáltatások 
szerepe  Dubaj nemzetközi pénzügyi és közlekedési központtá vált

 Élelmiszer-behozatalra szorulnak, de ez nem okoz gazdasági problémát
 Rendkívül sok vendégmunkást foglalkoztatnak a gazdaság minden szektorában 

– növekvő népesség, torz korfa
– hazautalt jövedelem nagy segítség az otthon maradt családtagoknak

  Építőipar  látványberuházások (pl. mesterséges szigetek) + a világ legmagasabb épülete itt található: Burdzs Kalifa (Dubaj)
 Napenergia + sótalanítóüzemek
 Jelentős befektetések  nagyrendezvények, légitársaságok (pl. Emirates), sportklubok
  Növekvő geopolitikai ambíciók, gazdasági és politikai befolyás megerősödése, demokratizálódás (elsősorban 

Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emírségek, Katar)
  Főbb városok: Rijád (Szaúd-Arábia fővárosa és pénzügyi központja); Mekka (az iszlám szent helye, zarándoklat; 

Dubaj (kereskedelmi központ, a világ egyik leggyorsabban növekvő városa, meghatározó városkép, ikonikus épületek, 
fenntarthatóságra 
és innovációkra való törekvés, turisztikai célpont); Abu Dzabi (az Egyesült Arab Emírségek egyik legmodernebb 
városa); Doha (Katar fővárosa, kereskedelmi központ)

 Egyéb jelentősebb városok: Medina, Dzsidda (Szaúd-Arábia)

Szaúd-Arábia

Irak
Jordánia

Törökország
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Emírségek
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Bahrein

Kuvait

Irán

arab
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kurd
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Világtermelés (2019):
4825 millió tonna

kőolajmező
éves kitermelés
(millió tonna)
részesedés a
világtermelésből (%)

82

1,9

2.9. Népcsoportok Délnyugat-Ázsiában 2.11. Az egy főre jutó GDP és az emberi 
fejlettség indexe (HDI) DNy-Ázsiában

2.10. Kőolajmezők és -termelés 
DNy-Ázsiában
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Izrael
  Kis területű, sűrűn lakott zsidó állam, a II. világháborút követően jött létre  hazatérés, visszatelepülés a diaszpórá ból 

számos konfl iktuson át megőrizte önállóságát, bár az arab világ országainak csak egy részével sikerült diplomáciai 
vagy kereskedelmi kapcsolatot létesítenie  fő támogatója az USA

 Sokszínű társadalom  a nemzet alapjai: héber nyelv  újhéber nyelv (ivrit) + zsidó vallás
 Ásványi nyersanyagokban szegény, kivéve: sókőzetek, szénhidrogének
  Jelentős tőkebeáramlás  gazdaságilag fejlett, modern állam, jelentős idegenforgalmi célpont (tengerpart, 

Holt-tenger, történelmi és kulturális emlékek, Jeruzsálem)
  Komoly összegeket költ a gyógyszeriparra és a hadiipar fejlesztésére, K+F tevékenységekre  elektronika, szoft ver-

gyártás, repülőgépgyártás, műszergyártás, robotika + gyémántkereskedelem
  Mediterrán és sivatagi területek  termőföld hiánya, vízhiány (Jordán folyó)  csatornák, öntözés igénye 

déligyümölcsök (jaff a-narancs, citrom, grépfrút), korai zöldség, virágtermesztés; korszerű állattenyésztés + 
mezőgazdaság szövetkezeti formái (modern, sokszínű mezőgazdaság, legmodernebb agrártechnikák, biotechnikák 
alkalmazása  belterjes mezőgazdaság)

 J eruzsálem  főváros, kulturális központ  három világvallás központja (és ezek történelmi emlékei, szent helyei, 
pl. Siratófal, Sziklamecset)

 Tel-Aviv-Jaff a  jelentős gazdasági központ
  Haifa  kőolajfi nomítás, nehézipar fellegvára, legforgalmasabb kikötője, műszaki egyeteme és nemzetközi kutató 

intézetei vannak
 Arab–izraeli konfl iktus (palesztin lakosság) 

Irán
 Nagy területű (Délnyugat-Ázsia 2. legnagyobb országa) és népességű, kulturálisan sokszínű állam
 Egykori Perzsa Birodalom
 Döntően hegyvidékek (eurázsiai láncok, pl. Zagrosz-hegység), fennsíkok, sivatagok  Iráni-felföld
 Síkságok csak a Kaszpi-tenger és a Perzsa-öböl mentén
 A világ második legjelentősebb kőolaj- és földgázkészletével rendelkezik
  Gazdasága kőolajkitermelése révén egyoldalúan exportorientált (kőolaj- és földgázkészletek: Perzsa-öböl, 

Kaszpi-tenger)
  Kőolaj-kitermelés  világszinten kiemelkedő készletek, exportorientált kitermelés, de kevésbé korszerű infrastruktúra 

OPEC egyik alapítója  a nemzetközi szankciók és a befektetők tartózkodása hátráltatják az új termelő kapacitások fejlesztését
 Magas munkanélküliség elvándorlás
 A versenyképes szaktudással rendelkező munkavállalók elvándorlásamultinacionális cégek „agyelszívó” hatása
 Ipara kétarcú 

– Korszerű iparágak: vas- és alumíniumkohászat, vegyipar, gépkocsi-összeszerelés
– Fejletlen technológiával működő kisműhelyek: fonodák, szőnyegszövők (perzsaszőnyeg), élelmiszeripar

  Kevés művelhető földterület + alacsony termésátlagok  mezőgazdasági termékekből behozatalra szorul
  Fővárosa Teherán (az ország feldolgozóipari központja: gyógyszergyártás, textilipar, élelmiszeripar, gépkocsi-össze-

szerelés, bőripar és üvegipar)

Irak 
  Itt fekszik Mezopotámia jelentős része  Tigris és Eufrátesz alföldje (a „termékeny félhold” része), ókori civilizáció 

(Babilónia, Asszíria)
 Fontos kőolajtermelő ország
 Gazdasága:

– Fontos kőolajtermelő ország
– Az ipar vezető ágazata a szénhidrogének feldolgozása
– Fontos exportcikke a kén, foszfát
– Fejlett nehézipara: a vaskohászat az öböl-háború áldozatává vált
– Fontos vezető ágazata a hagyományos textilipar és az élelmiszeripar
–  Mezőgazdasága: külterjes állattenyésztés, öntözéses gazdálkodás; a szántóföldek nagy része is ugaron marad 

(a szárazgazdálkodás keretében a csapadékhiány, az öntözött földeken a másodlagos szikesedés miatt); fontosabb 
termesztett növények: búza, árpa, paradicsom, datolya, citrusfélék

 Fővárosa Bagdad
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Törökország
 Szaúd-Arábia és Irán mellett a harmadik nagy területű és népességszámú állam a régióban
  Területének mindössze 3%-a található Európában  Boszporusz, Dardanellák (Fekete-tenger, Márvány-tenger, 

Földközi-tenger, Égei-tenger)
  Az Eurázsia-hegységrendszer vonulatai + az általuk körbevett magasföldek (pl. Anatalóliai-, Örmény-magasföld); 

aktív kőzetlemezmozgások (földrengések, utóvulkáni jelenségek)
  Kis-Ázsia  stratégiai fekvés, hídszerep  közlekedés, kereskedelem, kulturális választóvonalak (európai/keresztény 

és arab/iszlám)
  20. század  a mai modern Törökország alapjainak lerakása (Kemal Atatürk reformjai, köztársaság létrejötte, iparosítás, 

közoktatás, infrastruktúra-fejlesztés, nemzetállammá válás)
 Szoros gazdasági-politikai kapcsolatok Oroszországgal, az EU-val és az arab világgal
  Demográfi ai robbanás  megnövekedő belső piac + vendégmunkások kiáramlása + 2010-es, 2020-as évek: migrációs 

nyomás a Közel-Kelet országai felől
 Jelentős tranzit (csővezetékek)
 NATO-tagország  katonailag igen erős
  Mezőgazdasága korszerűsítésre szorul: tőkehiány, kisméretű, széttöredezett parcellák, alacsony fokú gépesítettség, 

súlyos aszályok
  Mezőgazdaságának exportja számottevő, a mezőgazdaság fontos terményei és állatai: gyapot, dohány, szőlő, füge, 

olajfa, gyümölcsök, búza, árpa, burgonya, kukorica, rizs, juh- és kecske
  Ipara csak kevés világszinten keresett és versenyképes terméket tud előállítani + vízhiány (víztározók építése az 

ország keleti részén)
  Hagyományos iparágak: textilipar (szőnyeggyártás, bőrdíszműves), élelmiszeripar, ötvösség
  Húzóágazatok: autó- és autóbuszgyártás (Toyota, Ford, Renault, Fiat, Chrysler, Opel, Honda, Hyundai, Peugeot, MAN, 

Mercedes, Isuzu, Mitsubishi leányvállalatai)
 Kiemelkedő a turizmus (Isztambul, a „török Riviéra”, Antalya, Pamukkale)
  Isztambul – az egykori Bizánc és Konstantinápoly utóda, túlnépesedő világváros, az üzleti élet központja, turisztikai célpont, 

kulturális-vallási központ (iszlám) + Európát az ország belsejével összekötő közlekedési folyosók (hidak, alagutak)
 Főváros: Ankara: közigazgatási és a gazdasági élet központja

Belső-Ázsia/Közép-Ázsia
  A kontinens belső területén elhelyezkedő, óceántól távol fekvő, magas hegyekkel körülvett zárt medencék jellemzően 

sivatagi, félsivatagi (pl. Kaszpi-mélyföld, Turáni-alföld) és hegyvidéki tájakkal (eurázsiai: Pamír, variszkuszi: Tien-san) 
rendelkező, nagy területű és alacsonyabb népsűrűségű országok

 Oroszország befolyása  az egykori Szovjetunió tagállamai
 Alacsonyabb gazdasági fejlettség, legfejlettebb közülük Kazahsztán (szénhidrogének, űripar – Bajkonur)
 Aral-tó  kiszáradás, elsivatagosodás  súlyos környezeti probléma  az Aral-tó megmentéséért indított program
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Afrika földrajza3.
Természetföldrajzi jellemzői

 Földünk harmadik legnagyobb kontinense
 Rendkívül változatos domborzati és éghajlati viszonyok
 Átszeli az Egyenlítő és mindkét térítő
 Határai: Atlanti-óceán, Guineai-öböl, Gibraltári-szoros, Földközi-tenger, Szuezi-csatorna, Vörös-tenger, Indiai-óceán
 Tagolatlan part, kevés félsziget és öböl, néhány partközeli sziget és szigetcsoport (pl. Madagaszkár, Kanári-szigetek)
  Jelentős része ősföld (Afrikai-ősföld)  fennsíkok, lépcsővidékek és hegyvidékek (pl. Atlasz, Etióp-magasföld, 

Kelet-afrikai-magasföld, Afrikai-árokrendszer, Dél-afrikai-magasföld) 
  Nyersanyagokban hihetetlenül gazdag kontinens  ércek (réz, ezüst, arany, cink), drágakövek, ritkaföldfémek, bauxit, 

szénhidrogének
 Legmagasabb pont: a Kilimandzsáró vulkáni tömbje 
 Vulkanizmus  pl. Teleki-vulkán
 Sivatagos területek

– Földünk legnagyobb kiterjedésű sivatagrendszere (Szahara)
– Afrika déli részén: Namib-sivatag, Kalahári-medence

 Hatalmas trópusi esőerdők az Egyenlítő mentén (Kongó-medence)
 Szavannás átmeneti tájak (pl. Szudán, Kelet-afrikai-magasföld)
 Keskeny parti síkságok (pl. Guineai-öböl partvidéke)  mangroveerdők, nagyvárosok
  A legforróbb kontinens  szinte az egész kontinens a forró övezetbe tartozik (kivétel: Észak-Afrika és a Dél-afrikai 

Köztársaság meleg mérsékelt övi partvidékei)
 Legjelentősebb folyói: Nílus, Kongó, Niger, Zambézi
 Legjelentősebb tavai: Viktória-tó, Tanganyika-tó, illetve az elsivatagosodás által fenyegetett Csád-tó

Népessége
  Kb. 1,4 milliárd lakos  20. század második fele: népességrobbanás  21. század: túlnépesedés (elsősorban 

a szubszaharai térségben)
 Nyelvi, vallási és etnikai szempontból sokszínű társadalmak  konfl iktusok, polgárháborúk
 Gyarmatosítás, gyarmati múlt  hivatalos nyelvek: pl. francia, angol, portugál 
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aranyérc
gyémánt
uránérc
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földgáz

EgyiptomLíbia

Tunézia

Algéria

Marokkó

Nyugat-
Szahara

Mauritánia Mali Niger
Csád Szudán

Dél-Szudán
Közép-afrikai

Közt.
Etiópia

SzomáliaUganda

Tanzánia

Kongói
Dem. Közt.

Kongó
Gabon

GhánaElefánt-
csontpart

Libéria

Sierra
Leone

Guinea Burkina
     Faso

Angola Zambia
Zimbabwe

Botswana

Dél-afrikai Közt.

Namíbia

Nigéria

Eritrea

3.1. Afrika ásványkincsei

 AZ EURÓPÁN KÍVÜLI KONTINENSEK FÖLDRAJZA
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Felosztása
 Észak-Afrika

– a Földközi-tenger partvidékén, illetve a Szahara területén fekvő arab országok
– területe jelentős részét sivatag uralja, ezért a lakosság a tengerpartok mentén és a folyóvölgyekben tömörül
– bányászat, kőolajexport, élelmiszeripar és -export, idegenforgalom  magasabb gazdasági fejlettség
– főbb országai: Egyiptom, Tunézia, Líbia, Marokkó, Algéria

• Niger, Csád, Etiópia  Földünk legszegényebb országai közé tartoznak
– legfejlettebb ország: Egyiptom

• ősi civilizáció, történelmi emlékek
• ma: az arab világ egyik vezető állama
• a II. világháború után: iparosodás (pl. kohászat, hajógyártás)
• két tengerpart  jelentős turizmus
• Nílus  gazdasági és kulturális jelentőség  öntözés (mezőgazdaság), hajózás, energiatermelés (asszuáni Nagy-gát)
• Szuezi-csatorna jelentősége
• fő központjai: Kairó, Alexandria

 Trópusi-Afrika (szubszaharai Afrika)
– szinte kivétel nélkül rendkívül gyorsan gyarapodó népességű országok  túlnépesedés 

• a gazdasági fejlődés ellenére továbbra is alacsony GDP/fő értékek
• magas termékenység  fi atalkorúak magas aránya  piramis alakú korfák
• alacsony színvonalú és túlterhelt egészségügyi ellátás  gyakori járványok (pl. ebola, nyugat-nílusi láz) 
•  korlátozott hozzáférés az oktatáshoz  magas az analfabétizmus aránya + kevés az iskolázott, szakképzett munkaerő
• ivóvízhiány, alapvető közszolgáltatások hiánya
• szegénység, éhínség, alultápláltság, munkanélküliség,
• a népesség városokba áramlása  a nagyobb városokban (pl. Fokváros, Lagos) nyomornegyedek kialakulása
• a nemzetközi vándorlás kibocsátó területei
•  több ország nemzetközi segélyre szorul  egy természeti katasztrófa vagy háború után milliókat érintő 

humanitárius válság is kialakulhat
– a primer szektor dominanciája, a feldolgozóipar és a szolgáltatások általános fejletlensége

• duális mezőgazdaság
    hagyományos gazdálkodás
    piacorientált ültetvényes gazdálkodás

• infrastrukturális beruházások (pl. kínai működő tőke révén) 
•  kevés exportképes termék, jellemzően ásványkincsek (rézérc, ólomérc, cinkérc, aranyérc, ezüstérc, uránérc, 

kőolaj, vízenergia, egzotikus termények, textilipari termékek)  az Afrikában elérhető ásványkincsek rendkívül 
fontosak a feltörekvő ázsiai gazdaságok számára

– hatalmas jövedelembeli különbségek  korrupció
– politikai bizonytalanság  lassítja a társadalom és a gazdaság fejlődését
– jelentősebb országai: Nigéria, Libéria, Kenya, Dél-afrikai Köztársaság
– Dél-afrikai Köztársaság

• brit és holland gyarmati múlt
• a kontinens legfejlettebb állama
•  ásványkincsekben (nyersanyagokban, drágakövekben, energiahordozókban) kiemelkedően gazdag 

energiatermelés és -export
• trópusi és mérsékelt övezeti mezőgazdasági termények egyszerre jellemzik
• mediterrán partszakasz  gyümölcstermesztés, idegenforgalom
• fejlett közlekedési hálózat
• vendégmunkások a környező országokból
• a BRICS tagja
• főbb városai: Johannesburg, Pretoria, Fokváros

 AZ EURÓPÁN KÍVÜLI KONTINENSEK FÖLDRAJZA
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– Nigéria
• a legnépesebb afrikai ország
• kőolajban gazdag (Niger deltavidéke)
• hatalmas mezőgazdasági területek
• főbb városai: Abuja (főváros), Lagos (a kontinens egyik legnépesebb városa)

– Seychelle-szigetek (luxusturizmus, adóparadicsom)

 A Száhel-öv
• a Szahara déli peremén kialakult átmeneti zóna, válságövezet

– félsivatagos környezet
–  népességrobbanás + környezeti problémák  éhínség, járványok, elvándorlás, politikai instabilitás, fegyveres 

konfl iktusok
• vízhiány és elsivatagosodás (pl. Csád-tó)
• a mezőgazdaság lehetőségei jelentősen csökkentek (pl. túllegeltetés)
• az éghajlatváltozás további veszélyei
•  lehetőségek: növényzet telepítése (pl. „a Nagy Zöld Fal”), közösségi kertek, fenntartható vízhasználat meghonosítása

Népesség (millió fő)

Népsűrűség (fő/km2)

2030
(előrejelzés)25

5 1990

lakatlan

200
100

50
10

1
0

Kairó

Lagos
Kano

Johannesburg

Fokváros

Nigéria
Népesség: 225 millió fő
0-14 évesek aránya: 41,7%
15-64 évesek aránya: 55%
Terület: 923 ezer km2

GDP/fő: 4900 USD
Foglalkoztatottak aránya: mezőgazdaság 
(48,6%), ipar (8,5%),  szolgáltatások (42,9%)

Egyiptom
Népesség: 107,7 millió fő
0-14 évesek aránya: 33%
15-64 évesek aránya: 43,8%
Terület: 1001 ezer km2

GDP/fő: 11 800 USD 
Foglalkoztatottak aránya:
mezőgazdaság (25,8%), ipar (25,1%), 
szolgáltatások (49,1%)

Dél-afrikai Köztársaság
Népesség: 57,5 millió fő
0-14 évesek aránya: 28%
15-64 évesek aránya: 59%
Terület: 1219 ezer km2

GDP/fő: 11 500 USD
Foglalkoztatottak aránya: mezőgazdaság 
(4,6%), ipar (23,5%), szolgáltatások (71,9%)

3.2. Afrika népsűrűsége

 AZ EURÓPÁN KÍVÜLI KONTINENSEK FÖLDRAJZA
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3.3. A Száhel-öv katasztrófája

kevesebb föld 
legeltetésre

és önfenntartó 
gazdálkodásra

járványok, 
fegyveres

 konfl iktusok, 
migráció

humanitárius 
segélyek, 

nemzetközi 
segítségnyújtások

mennyiségi 
és minőségi 

éhezés: élelem- 
és vízhiány az 
embereknél

a terület ke-
vesebb állatot 
tud a terület 

eltartani, vízhiány, 
élelemhiány, az 

állatok folyamatos 
legyengülése, 

megbetegedése, 
járványok 

piacra termelt 
növények 

a szudáni övben

nagyobb 
természetes 
népesség-
szaporulat

növényzet 
felégetése

nagyobb 
csordák

állatorvosi 
felügyelet

társadalmi 
presztízs

a szarvasmarha 
növekvő aránya

tűzifagyűjtés

több állat

kutak ásása

jó legeltetési 
feltételek az 
1960-as évek 

elején

A Száhel 
katasztrófája

az önellátó 
gazdálkodás 

teljesítményének 
csökkenése

zsugorodó 
növénytakaró

elsivatagosodás  vízhiány nő a szárazság  globális 
éghajlatváltozás 

állatok 
elhullása

csordák normális 
vándorlásának 

ellehetetlenülése

talajerózió

menekült-
táborok

kevesebb 
szárazságtűrő 

növény

túllegeltetés

kevesebb 
mozgékony 

csorda

új (szudáni) 
bevándorlók
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A gazdasági fejlődés és felzárkózás lehetőségei

családtervezés a termékenységi ráta csökkenése
kisebb nyomás a gazdaságon és az ellátórendszereken

nyitottság a gazdaságélénkítő beruházások iránt, 
az idegenforgalom fejlesztése

a politikai rendszerek stabilizálása, katonai kiadások he-
lyett a demokratikus intézményrendszerek megerősítése

a mezőgazdaság, a bányászat, az infrastruktúra-fejlesztés 
és a városok terjeszkedése nyomán kialakuló környezeti 
hatások mérséklése

megújuló energiaforrások (pl. napenergia) kiaknázása oktatási, képzési programok kibővítése

nemzetközi segélyek, támogatások termelő, 
munkahelyteremtő beruházások megvalósítása

a külföldön dolgozó afrikaiak hazautalásai révén a belső 
fogyasztás tovább nőhet

a globalizáció adta lehetőségek hatékonyabb kihasználása az eladósodott országok terheinek csökkentése (tartozás 
elengedése vagy átütemezése)

 AZ EURÓPÁN KÍVÜLI KONTINENSEK FÖLDRAJZA

4.

3.4. A Csád-tó válsága

1963

Csád

1973

1973

2013

Nigéria

Niger

Kamerun

Csád

Nigéria

Niger

Kamerun

Csád

Nigéria

Niger

Kamerun

Csád

Nigéria

Niger

Kamerun

1997

2013
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Ausztrália és Óceánia földrajza

 Ausztrália, Új-Zéland, Új-Guinea, valamint számos kisebb csendes-óceáni sziget alkotja
 Óceánia

– vulkanikus szigetek és korallszigetek (atollok) ezrei
– trópusi éghajlat, kevés nyersanyag, sokszínű lakosság
– az éghajlatváltozás veszélyei (tengerelöntés, trópusi viharok) és várható következményei
– Melanézia  pl. Új-Guinea
– Mikronézia  Mariana-árok (legmélyebb pont)
– Polinézia  turisztikai célpontok 

 Ausztrália és Új-Zéland: két magas gazdasági fejlettségű ország, a kelet-ázsiai erőtér félperifériájához tartoznak
 Ausztrália 

–  nyugati részén sivatagok, fennsíkok, táblás vidékek (Nyugat-ausztráliai-ősföld), középső részén alföldi tájak 
(Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence), keleti oldalán a Nagy-Vízválasztó-hegység (óidei rögös szerkezetű 
hegység, kaledóniai és variszkuszi)

–  átszeli a Baktérítő)  legszárazabb kontinens – leszálló légáramlat  nagy kiterjedésű sivatagi területek, tőle 
távolabb félkörívben szavannaéghajlat

–  északi részén trópusi monszunerdők, délkeleti részén szubtrópusi babérerdők, déli peremén mediterrán éghajlatú 
tájak (itt koncentrálódik a lakosság 90%-a)

– hozzátartozik az óceáni éghajlatú Tasmánia szigete
– legfontosabb folyó: Murray, Darling
– sajátos bennszülött (endemikus) növény- és állatvilág (pl. eukaliptusz; koala, kenguru, vombat, kacsacsőrű emlős)
– európai bevándorlás (17. századtól kezdődően)  visszaszoruló őslakoskultúra, veddo-ausztralid nagyrassz eltűnőben
– külterjes juhtenyésztés (farmok) gyapjú
–  növénytermesztés jelentős nyersanyagexportőr főleg DK-Ázsiába és Japánba (pl. gabona, gyümölcs, hús, bőr, 

gyapjú, bauxit, szén, egyéb ércek)
– turisztikai célpontok
– környezeti problémák: erdőtüzek, a Nagy-korallzátony pusztulása, villámárvizek

 Új-Zéland
– két nagyobb és több apró szigetből álló ország
– változatos tájak (hegységek, vulkanikus területek, fj ordos tengerpartok) földrengések, vulkánkitörések veszélye
– szoros gazdasági kapcsolat Ausztráliával és a csendes-óceáni térség országaival (különösen a kis szigetállamokkal)
– színes lakosság, maori őslakosok
– a nagy távolság ellenére jelentős turizmus

 Főbb városok: 
–  Ausztrália – Canberra (főváros), Sydney (kulturális és pénügyi központ, jelentős idegenforgalmi célpont), Melbourne, 

Brisbane, Perth
– Új-Zéland – Wellington (főváros)

4.
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A sarkvidékek földrajza5.
Északi-sarkvidék 

(Arktisz)
Déli-sarkvidék 

(Antarktisz)

az Északi-sarkkörön belül a Déli-sarkkörön belül 

a Jeges-óceán határolja a Déli-óceán határolja

egész évben kicsi besugárzás féléves nappal, féléves éjszaka sarkpontokon 
hideg övezet – állandóan fagyos éghajlat, a sarkvidék alacsonyabb szélességű területein tundra éghajlat

szárazföldi és tengeri jég + fagyos szigetvilág több ezer méter vastag szárazföldi jégtakaró 
+ sel� ég + hóval borított hegyvidékek

a Labrador- és az Oja-shio-áramlat övezi a Nyugati-szél-áramlás zárja körül – hideg katlan

pár tízezer fős állandó lakosság, állandó települések 
Grönlandon 

kutatók

első meghódítása (1909), Robert Edwin Peary első meghódítása (1911), Roald Amundsen

növekvő érdeklődés az erőforrások iránt + halászat, 
vadászat

nyersanyag-kitermelés nem folytatható 
+ korlátozott formában: turizmus

az éghajlatváltozás hatásainak vizsgálata, gleccserek 
olvadása, sarkvidéki ökoszisztéma átalakulása, erőforrások 
kiaknázásának lehetőségei/veszélyei 

kutatóállomások jelentősége:
  a jégtakaró változásainak meg� gyelése 

(pl. felmelegedés  olvadás)
  éghajlati változások vizsgálata jégmintákon keresztül
  sarkvidéki élővilággal kapcsolatos kutatások
 az Antarktisz jég alatti viszonyainak feltérképezése

5.1. táblázat: Az Északi- és a Déli-sarkvidék összehasonlítása

1.
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A globálissá váló környezetszennyezés és következményei

HELYI PROBLÉMÁK, GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK,
 A FENNTARTHATÓ JÖVŐ DILEMMÁI XII.

Az ózonréteggel kapcsolatos környezeti problémák

  Hűtőberendezések, légkondicionálók  CFC- és HFC-gázok kibocsátása  tartósan a légkörben maradnak, hatásuk 
többszörösen meghaladja az üvegházgázok hatását  az ózonréteg elvékonyodása

  „Ózonlyuk” az Antarktisz fölött  legnagyobb kiterjedésekor kb. akkora volt, mint Észak-Amerika montréali 
egyezmény a fenti gázok használatának korlátozásáról (1980-as évek)  az „ózonlyuk” mérete folyamatosan csökken

Az üvegházhatás felerősödéséhez kötődő problémák

  Globális felmelegedés  a földi átlaghőmérséklet tartós emelkedése  éghajlatváltozás  időjárási-éghajlati jellemzők 
megváltozása, szélsőséges időjárási események gyakoriságának növekedése, éghajlati területek határainak eltolódása 
 földrajzi övezetesség változása  életmód, társadalmi-gazdasági tevékenységek átalakulása (klímaválság 
 környezeti válság kialakulása)

  A felmelegedés oka: a természetes üvegházhatás fokozódása, intenzívebbé válása  üvegházgázok (szén-dioxid, 
metán, dinitrogén-oxid) légkörbe juttatása (gazdasági tevékenységek hatására)
– az üvegházgázok legjellemzőbb forrásai:

• ipari tevékenység
• erdők felégetése
• közlekedés
• energiatermelés, fosszilis tüzelőanyagok égetése
• hulladéktermelés
• az „örök fagy” (permafroszt) olvadása
• mezőgazdaság 

–  ezen gázok légköri koncentrációja az első ipari forradalmat követően folyamatosan növekedett, de a probléma 
csak a 20. század második felében vált nyilvánvalóvá

 Globális éghajlatváltozás (klímaváltozás)
–  az egész bolygót érinti, minden ország és társadalom kénytelen szembenézni a következményekkel és alkalmazkodni 

azokhoz
–  a fenyegetettség és a sérülékenység mértéke, valamint az alkalmazkodás képessége országonként eltérő 

alkalmazkodás (adaptáció), megelőzés, hatások mérséklésének költségei
–  a lokális szennyezés hozzájárul a globális folyamathoz  nem feltétlenül ott jelentkezik a probléma, ahol a szennyező 

anyag a környezetbe jutott
– legsérülékenyebb életközösségek: sarkvidékek, korallzátonyok, trópusi erdők
– önmagát erősítő hatások  pl. sarki jégtakaró és permafroszt elolvadása 
– látható és várható következményei: 

jégolvadás  a világtenger szintjének emelkedése part menti területek, szigetek elöntése, víz alá 
kerülése (pl. tengerparti városok, csendes-óceáni szigetvilág)

szélsőséges 
időjárási 
események






gyakoribb és pusztítóbb vihartevékenység (pl. hurrikánok, tájfunok)
szélsőséges csapadékeloszlás következményei (pl. villámárvizek, aszály, erdő- és 
bozóttüzek, fagykár, talajerózió, kártevők elterjedése, szélsőségessé váló vízjárás) 
időjárási rekordok

hőhullámok, 
fronthatás





egészségügyi kockázatok (elsősorban idősek, gyermekek, krónikus betegségben 
szenvedők számára), növekvő frontérzékenység, hőstresszből fakadó többlethalálozás
felerősödnek a városi hősziget negatív hatásai

évszakok eltolódása  átmeneti évszakok rövidülése

biodiverzitásban, ter-
mé szetes élet  kö zös sé-
gek ben bekö vetkező 
változások






növény- és állatfajok elterjedési területének változása, (inváziós) fajok betelepülése 
(pl. erdőállomány átalakulása)
egyes fajok eltűnése vagy a kihalás szélére sodródása
nőhet a halpusztulás

1.
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a mezőgazdasági tevé-
kenységek és a termő-
területek változásai




egyes növények termőterülete csökken, másoké nő
melegkedvelő, szárazságtűrö növényekből előállított élelmiszerek, termékek elterjedése 
a piacokon

az energiaigény 
változásai

 pl. fokozódó nyári légkondicionálás, téli fűtésigény csökkenése

fertőző betegsé ge ket 
terjesztő állatfajok 
elterjedése




új kullancs- és szúnyogfajok elterjedése 
nőhet a lokális és világjárványok kialakulásának esélye

nemzetközi turiz mus ra 
gyakorolt hatás






az idegenforgalmi szezon hossza átalakul
a rendkívül meleg régiókban csökkenhet a turisták száma, míg a hűvösebb klímájú 
helyek látogatottsága nőhet
téli turizmus átalakulása, a síterepek egy része a melegedés miatt kevésbé lesz hóbiztos

Az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi együttműködés lehetőségei

  Kiotói jegyzőkönyv  az üvegházgázok mennyiségének csökkentésére tett első kísérlet (1997)  számos ország 
nem tartotta be a vállalásokat  átdolgozás, kibővítés

 Párizsi egyezmény (2015) 
– a kiotói célok felülvizsgálata
– a globális felmelegedés ütemének 1,5 °C-on belül tartása
– a klímaváltozás negatív hatásainak kitett fejlődő országok támogatása
– az országok egyéni vállalásainak meghatározása és a vállalások betartása 
– éves klímavédelmi konferenciák  vállalások megerősítése, pénzügyi források biztosítása
– kritika: 

• a legnagyobb üvegházgáz-kibocsátó országok nem tesznek eleget a vállalásaiknak
• politikai-gazdasági érdekek, nemzetközi cégek lobbitevékenysége
• a célkitűzések teljesítésének elmaradása nem jár jogi következményekkel

 Fenntartható Fejlődési Célok (Sustainable Development Goals) meghatározása
–  fenntarthatóság  a társadalmaknak úgy kell takarékoskodniuk az erőforrásaikkal, hogy ne veszélyeztessék 

a jövő generációinak életfeltételeit, és ne okozzanak (visszafordíthatatlan) környezeti károkat
–  tudatosság, takarékosság, hatékonyság, alkalmazkodás  egyéni, közösségi, politikai felelősség
–  17 komplex célkitűzés  a Millenniumi Fejlesztési Célok folytatása, kibővítése  az ENSZ 2015-ben fogalmazta 

meg őket  céldátum: 2030

1.1. táblázat: Az éghajlatváltozás látható és várható következményei

2.
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Túlnépesedés és elöregedés

  20. század második fele  robbanásszerű népességnövekedés  napjainkban közel 8 milliárd fő
 Egyenlőtlen területi eloszlás
 Természetes szaporodás és fogyás különbségei  túlnépesedő és fogyó társadalmak

Túlnépesedés Elöregedés

elsősorban Afrika, Ázsia és Latin-Amerika 
országait érinti

elsősorban a fejlett gazdaságú államokra jellemző jóléti államok

demográ� ai átmenet 2-3. szakasza demográ� ai átmenet 4-5. szakasza

a születésszabályozás kihívásai
növekvő élelmiszerigények élelmiszer-ellátás 
biztosítása környezetkárosítás

magas születéskor várható átlagos élettartam, magas átlagéletkor

nagyobb nyomás a közszolgáltatásokon
pl. oktatás, egészségügy, közlekedés

a nyugdíjrendszer, az egészségügyi és a szociális ellátás terhei 
megnövekednek

szegénység, munkanélküliség a nemzetközi 
vándorlás kibocsátó régiói

országonként eltérő intézkedések az alacsony születésszám 
ellensúlyozására pl. családpolitika, gyermekvállalást támogató 
kedvezmények vagy bevándorlástámogató politika

Urbanizációs problémák

 a népesség városokba áramlása  különböző okok, eltérő területi jellemzők
 óriásvárosok  agglomerációk megalopoliszok

– városok szétterülése, közlekedési hálózat bővülése  élőhelyek felszabdalódása, fokozott környezeti terhelés
 lakhatási problémák, magas ingatlanárak
 nyomornegyedek kialakulása
 a városi környezet élhetőségének kérdései

– zöldövezetek, elővárosi környezet felértékelődése
– közösségi közlekedés, kerékpármegosztó szolgáltatások, P+R, K+R parkolók
– „zöld” épületek

 a városok arculatának átalakulása
– magasházak, modern épületek, sétaterek, gyalogosövezetek, parkolóházak, bevásárlóközpontok
– közszolgáltatások (pl. városi közösségi közlekedés) digitalizációja, applikációk („okosvárosok”)

 falvak, kistelepülések elnéptelenedése/újjászületése  városiasodás, betelepülés

Demográfi ai és urbanizációs problémák2.

2.1. táblázat. A túlnépesedés és az elöregedés jellemzői
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Élelmezés és egészség3.

 A vízhez való hozzáférés területi eltérései 
– a tiszta ivóvízhez való hozzáférés alapjoga
– eltérő vízigény  kielégítésének vannak korlátai (pl. az infrastruktúra hiánya, vízmennyiség éves változásai)
–  a vízhiánnyal küzdő nagyvárosok (pl. Fokváros, Csennai)  a fejlett országok nagyvárosai is kerülhetnek ilyen helyzetbe 
– tengervíz sótalanítása  rendkívül költséges, csak néhány helyen elérhető

  Fokozódó mezőgazdasági termelés  az élelmiszer-termelés számára jelentős kockázatot jelent a művelés alá vont 
területek kimerülése, a talaj sérülékenysége, a vízhiány és a szennyező anyagok kibocsátása  az eltartóképesség 
csökkenése + mezőgazdaság mint üvegházgáz-kibocsátó   új megoldások az élelmiszer-termelésre (pl. konyhakerté-
szet háztetőkön, laboratóriumban)

  Gyorséttermek, kávézóláncok, szupermarketláncok kínálata  nagyobb hangsúlyt kell helyezni a helyi termelők 
által előállított alapanyagokra + a méltányos kereskedelemből (fair trade) származó nyersanyagok feldolgozására 
 fenntartható gazdaság, társadalmi felelősségvállalás

 Mozgásszegény életmód, rossz étkezési szokások (pl. egyoldalú táplálkozás)  elhízás
   Egészségtelen életmód és munkakörnyezet, stressz  nő a szív- és érrendszeri betegségek, a daganatos megbetegedések 

és a cukorbetegség gyakorisága 
  A kevésbé fejlett országokban rendkívül alacsony az 1000 főre jutó orvosok száma, kevés a kórház és a szaktudás 

számos betegséget nem sikerül idejében diagnosztizálni, majd gyógyítani
  Genetikailag módosított szervezetekből (GMO) előállított termékek  az Amerikai Egyesült Államokban 

népszerűek, de Európa számos országából ki vannak tiltva
 Fertőző betegségek leküzdésének nehézségei (pl. malária, ebola, tuberkulózis, HIV/AIDS)
 Járványok 

– a regionális és globális járványokkal (pandémia) szemben is a fejlett társadalmak esélyei magasabbak
• a koronavírus-járvány a gazdaságilag fejlett világban is rengeteg áldozatot követelt

–  az egészségügyi vészhelyzetek a tudományos kutatásokat is előmozdítják (pl. új és hatékonyabb vakcinák, terápiák 
kifejlesztése), de az új eredmények a fejlődő világba csak jelentős késéssel jutnak el

  Segélyezés (pl. élelmiszerek, gyógyszerek, orvosi eszközök)  felértékelődik a nemzetközi intézmények (FAO, WHO) 
és a segélyszervezetek szerepe, különösen humanitárius válságok (pl. polgárháborúk, természeti 
katasztrófák) és járványok idején

a Föld mezőgazdasága és élelmiszeripara nagy mennyiségű és rendkívül sokrétű 
termék előállítására képes  az eltartóképesség területi eltérései

elegendő élelmiszer áll rendelkezésre, de az élelmiszer területi eloszlása és az 
élelmiszerhez való hozzáférés egyenlőtlen, óriási különbségek vannak

fejlett országok  élelmiszer-túltermelés 
(túlkínálat) és élelmiszer-pazarlás

kevésbé fejlett országok  átmeneti vagy 
tartós élelmiszerhiány 

alultápláltság, mennyiségi és minőségi éhezés
 éhségövezet kialakulása, élelmezési válság
a legtöbb éhező és alultáplált ember Afrikában 

és Ázsiában él

hiányos táplálkozás, legyengülő 
immunrendszer  hiánybetegségek  

(vitamin-, ásványianyag- 
és fehérjehiány), gyermekhalandóság

egészségtelen és rendszertelen étkezés, 
elhízás és egyéb kockázatok

fogyasztói társadalmaktól távol eső szegényebb 
régiók  alacsonyabb élelmiszer-biztonság, 

kevesebb mennyiségű és kevésbé 
jó minőségű élelmiszer

a változatos és kiegyensúlyozott 
táplálkozás nem biztosítható 

4.
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4. A mind nagyobb méretű fogyasztás 
és gazdasági növekedés következményei

A fogyasztás és a fogyasztói társadalmak

 A termelés célja: a lakosság és a gazdasági szereplők igényeinek kielégítése  fogyasztás
 Gazdasági fejlődés  magasabb egy főre eső jövedelem  nagyobb fogyasztás 
 Fogyasztói társadalmak kialakulása  jóléti államok a gazdaságot a lakossági fogyasztás mozgatja
  Világméretekben a nyersanyag- és energiafogyasztás további növekedése várható  a nyersanyagok kitermelése 

és felhasználása térben elválik egymástól
  A termelés fokozásához nagyobb mennyiségű nyersanyagra van szükség  természeti erőforrások (pl. véges készlettel 

rendelkező ásványkincsek, energiahordozók) túlhasználata, kimerítése  környezeti károk, a hulladékgazdálkodás 
nehézségei (pl. óceáni szemétszigetek; a vízfolyásokba és a táplálékhálózatba is bekerülő mikroműanyagok)

  Az életvitelünk által igényelt erőforrások alapján számolt ökológiai lábnyom jelentős területi különbségeket mutat 
magas gazdasági fejlettségű országokban a világátlag többszöröse  ennek nyomán: vízlábnyom, szén-dioxid-lábnyom

  Az értékrend átalakulása  felesleges vásárlás, pazarlás, mértéktelenség  látszólag minden cserélhető, pótolható 
a fenntarthatóság érdekében tudatos fogyasztói magatartásra van szükség

Erőforrások

  Erőforrásaink egy része emberi időléptékben mérve nem újul meg (fosszilis energiahordozók), de a megújuló 
erőforrások újratermelődéséhez is időre van szükség (pl. faállomány, víz) 
– környezeti szempontok érvényesítése a termelésben és a fogyasztásban
–  tudatosabb, gazdaságosabb és fenntarthatóbb termelési módszerekre van szükség  környezetgazdálkodás 

(pl. energia, közlekedés, vízhasználat, hulladék, erdő- és vadgazdálkodás)
– energiahatékonyság, energia- és nyersanyaghatékony termelési formák
– elektromos hálózatok felújítása
– energiatakarékos eszközök használata
– megújuló energiaforrások kiaknázása  részarányuk a villamosenergia-termelésben csak lassan növekszik

• napelemek, napkollektorok
• szélerőművek, szélturbinák
• hőszivattyúk (geotermikus energia)
• árapályerőművek
• biomassza felhasználása

– egyéni, közösségi felelősségvállalás + nagyobb cégek társadalmi felelősségvállalása
 A környezeti károk egy részét még nem tudjuk felmérni (pl. mélytengeri bányászat)
 Túlfogyasztás napja (Earth Overshoot Day)

–  az a nap, amikorra az emberiség felhasználta az adott év során rendelkezésére álló erőforrásokat  az év végéről
a nyári hónapokra húzódott ez a nap

A hulladékgazdálkodás kérdései

 A hulladék másodlagos nyersanyagként hasznosítható
 Hulladékkereskedelem

– elektronikus (e-)hulladék szállítása Európából és Amerikából Ázsia és Afrika országaiba
–  a hulladékban lévő fémek, műanyag kinyerése, újrahasznosítása  egészségügyi és környezeti kockázatok 

(pl. nehézfémek, mérgező gázok)
 Szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás lehetőségei  körkörös gazdaság
  A szolgáltatók gyakran visszaélnek a vásárlók érdekeivel, jóhiszeműségével  rossz minőségű, egészségtelen termékek 

értékesítése, internetes fi zetéssel történő visszaélés  fogyasztóvédelem  hagyományos és elektronikus vásárlás 
különbségei

  Ökológiai gazdálkodás (biogazdálkodás) keretében előállított termékek fogyasztása   a gazdálkodók a környezetre 
gyakorolt hatás minimalizálása mellett állítják elő termékeiket  azok nem mindenhol elérhetőek 
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HELYI PROBLÉMÁK, GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK,
 A FENNTARTHATÓ JÖVŐ DILEMMÁI 

A környezet- és természetvédelem feladatai, céljai

 A környezet- és természetvédelem gyakorlatában az országok jelentős különbségeket mutatnak
  A túlnépesedő társadalmak szükségletei súlyos környezeti károkhoz vezetnek  erdőirtás, túllegeltetés, túlzott 

vízkivétel
  Sok országban túl megengedőek, hiányosak – vagy nem léteznek – környezetvédelmi intézkedések, előírások 

a fejlődő országok gazdasági fejlődésük érdekében a környezetkárosító, szennyező technológiákat is 
alkalmazzák  a nemzetközi cégek gyakran kihasználják ezt a „kiskaput”

A környezet- és természetvédelem intézményesített formái

 Nemzeti parkok  összefüggő és mozaikos területek egyaránt előfordulnak
– a világ első nemzeti parkja: Yellowstone Nemzeti Park (1872)
– hazánk első nemzeti parkja: Hortobágyi Nemzeti Park (1973)
– természetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek  a nemzeti parkoknál kisebb védett területegységek

 Az UNESCO szerepe
– világörökség  több mint 1100 helyszín

• természeti kincsek és kultúrtörténeti emlékek egyaránt (a legtöbb Olaszországban és Kínában) 
– bioszféra-rezervátum  több mint 700 terület 

• kiemelkedő biodiverzitással rendelkező területek  fajok genetikai sokszínűségének megőrzése
• magterületén gazdasági tevékenység nem folytatható, az emberi jelenlét is korlátozott

 Egyéb nemzetközi védelem alá eső területek  pl. Natura 2000 vagy ramsari területek (vizes élőhelyek)
  Natúrparkok, geoparkok  helyi kezdeményezésre jönnek létre, céljuk az adott térség földtani, természeti 

és kulturális értékeinek megőrzése és bemutatása  vidékfejlesztés, idegenforgalom, helyi közösségek erősítése, 
kapcsolatépítés (akár határ menti is)

 Tengeri rezervátumok  tengeri életközösségek védelme, túlhalászás helyett fenntartható halgazdálkodás

A környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos problémák, kihívások:

– rendelkezések fi gyelmen kívül hagyása, megszegése
– illegális hulladéklerakás
– illegális fakitermelés 
– engedély nélküli építkezés és ipari tevékenység
– természeti katasztrófák (pl. vihar, földrengés, árvíz) utáni helyreállítás 
–  turisztikai túlterhelés, felelőtlenség, a környezetkárosítás különböző formái  szemét eldobálása, élővilág 

zavarása, zajterhelés, rongálás, túraösvények elhagyása stb.
 Nemzetközi egyezmények  pl. riói egyezmény a biológiai sokféleség megőrzéséről (1992)
 Nemzetközi természetvédelmi szervezetek 

– WWF (World Wide Fund for Nature)
– civil szervezetek, kezdeményezések

A környezet- és természetvédelem feladatai5.
a természeti környezet 

állapotának, értékeinek megőrzése

a környezeti károk 
mérséklése

a biológiai sokféleség 
(biodiverzitás) megőrzése

környezeti 
nevelés

a veszélyeztetett élőhelyek 
és fajok védelme

6.
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HELYI PROBLÉMÁK, GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK,

 A FENNTARTHATÓ JÖVŐ DILEMMÁI 

A globális béke fenntartása6.
 A kormányok és az ENSZ közös feladata
 Fegyveres konfliktusok, háborúk megakadályozása

 Nemzetközi összefogás, regionális stabilitás szükségessége
 Nemzetközi humanitárius szervezetek, civil szervezetek és a lakosság szerepvállalása a béke megőrzése érdekében

– Nemzetközi Vöröskereszt
– Máltai Szeretetszolgálat

 Civilszervezetek jelentősége

Okok:
 vallási, politikai, katonai okok
 területszerzés, önvédelem, nyersanyag megszerzése/biztosítása

Következmények:

rengeteg halott, sebesült  társadalmi problémák, évtizedekig tartó traumák

természeti és épített környezetben 
okozott károk 




művelhető területek, ipari létesítmények, infrastruktúra megsemmisülése 
mezőgazdasági és ipari termelés ellehetetlenülése

a települések lakhatatlanná válnak  elmenekülésmenekülttáborok, nemzetközi vándorlás nyomást 
helyez a szomszédos országok ellátórendszereire

az ipari termelés, a kereskedelem 
és a turizmus visszaszorul

 tartós gazdasági visszaesés tartalékok felélése

politikai és gazdasági bizonytalanság, 
megrendülő nemzetközi bizalom





geopolitikai kon� iktusok, nemzetközi elszigetelődés 
befektetők, nagyobb cégek kivonulása
nemzetközi összefogás szükségessége

magas újjáépítési költségek 


nemzetközi segélyek, adományok, fejlesztési célú támogatások
hitelfelvétel eladósodás veszélye

vallási/politikai üldöztetés  bizonyos népcsoportok felelőssé tétele
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Feladatok
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TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDRAJZI TÉRBEN220

I. Tájékozódás a földrajzi térben

 Az alábbi térképen a Budai-hegység egy része látható. Tanulmányozd a térképet, majd válaszolj a hozzá kapcsoló-
dó kérdésekre!

*  Alapszintköz: A szintvonalak 10 méterenként vannak berajzolva, a könnyebb tájékozódás miatt az 50 és 100 méteres szintvona-
lak vastagabb vonallal vannak jelölve.

a)  Milyen hosszú a Libegő útvonala a valóságban, ha a térképen 7,4 cm hosszúnak mérték?
 A számítást itt végezd el!

 A Libegő útvonala a valóságban: _______________ m.

b)  Gyalogtúránk a Tündér-hegyről indul és a János-hegyig tart. Mekkora a János-hegy relatív magassága a kiindulási 
ponthoz képest?

 A számítást itt végezd el!

 A relatív magasság: _______________ m.

1.

János-hegy
állomásJános-hegy

megálló

Erzsébet-kilátó

Libegő

Gyermekvasút

Zugliget
állomás

Tündér-hegy
386

295

Hunyad-orom
349

János-hegy

Kis-Kőfej
406

Vaddisznó-
forrás

Béka-tó

527

1 : 14 000
Alapszintköz*: 10 m
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c)  A János-hegyi Erzsébet-kilátó 23,5 méter magas, legfelső teraszára 101 lépcsőfokon juthatunk fel. A legfelső teraszon 
állva hány méterre vagyunk a tengerszinttől?

 A számítást itt végezd el!

 Az Erzsébet-kilátó legfelső teraszának magassága a tengerszinttől: _______________ m.

d) A térképek melyik csoportjába tartozik méretaránya alapján az előző oldalon levő turistatérkép?
 Karikázd be az egyetlen megfelelő választ!

nagy méretarányú  közepes méretarányú  kis méretarányú
 8 pont

  Az alábbi táblázat a földrajzi fokhálózat alkotóelemeit hasonlítja össze. Egészítsd ki a hiányos táblázatot a meg-
felelő elemek beírásával!

Jellemzők Hosszúsági körök

Irányuk kelet – nyugati

Elhelyezkedésük egymáshoz 
képest

a sarkpontokban metszik egymást

Hosszuk egymáshoz képest egyenlő hosszúak

Kezdőkör Egyenlítő

Számozásuk kezdő és végső 
értéke

0–90°

 6 pont

 Az itt látható űrfelvétel Európa egy részét mutatja. Tanulmányozd a felvételt, majd válaszolj a kérdésekre! 

a) Mely tájakat jelölik a felvételen látható számok? Nevezd meg!

 1.  (hegység)

 2.  (tenger)

 3.  (síkság)

 4.  (sziget)

b) Mire következtetsz az 1. számú táj világos (fehér) színéből?

  Mik lehetnek a tájon megfi gyelhető, sötét, kanyargósan kirajzoló-
dó vonalak?

 6 pont

2.

3.

1

4

3

2

OH_FOL1112_gyujtemenysorozat jav.indd   221OH_FOL1112_gyujtemenysorozat jav.indd   221 2022. 06. 10.   9:132022. 06. 10.   9:13



TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDRAJZI TÉRBEN222

 Olvasd el az alábbi leírást, majd válaszolj a kérdésekre!

a) Mekkora a kráter teljes mélysége? A számítást itt végezd el!

 Eredmény: _______________ m.

b) Mekkora a tómedence legmélyebb pontjának tengerszint feletti magassága? A számítást itt végezd el!

 Eredmény: _______________ m.

c) Mekkora a krátert körülvevő tundra átlagos tengerszint feletti magassága? A számítást itt végezd el!

 Eredmény: _______________ m.

d) Mekkora lenne a tó átmérője egy 1 : 40 000 méretarányú turistatérképen? A számítást itt végezd el!

 A tó átmérője a térképen: _______________ cm.

e) Mekkora lenne a tó területe az 1 : 40 000 méretarányú térképen? A számítást itt végezd el!

 A tó területe a térképen: _______________ cm2.

f) Egy másik térképen ugyanennek a tónak az átmérője 1,5 centiméter. Mekkora a térkép méretaránya?
A számítást itt végezd el!

 A térkép méretaránya: _______________
12 pont

4.

A Kanadában, Québec tartományban található Pingualuit-kráter (felfedezőjéről gyakran 
Chubb-kráternek nevezik) a pleisztocén idején, mintegy 1,4 millió évvel ezelőtt alakult 
ki egy meteorbecsapódás következtében. A kráter majdnem tökéletesen kör alakú, 
átmérője 3440 méter. A kráter belsejében egy kör alakú tó található (Pingualuit-tó), 
melynek átmérője 3000 méter, legnagyobb mélysége pedig 267 méter. A tó vízszintje 
a kráter pereménél 163 méterrel alacsonyabban van. A kráter peremének tengerszint 
feletti magassága 667 méter, ami 160 méterrel emelkedik ki a környező tundra átlagos 
szintjéből.

(Forrás: http://www.wondermondo.com/Countries/NA/Canada/Quebec/Pingualuit.htm alapján)
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A térkép tanulmányozása alapján válaszolj a kérdésekre! Piros vonallal túraútvonalakat, nagybetűvel települése-
ket jelöltünk.

a)  Milyen domborzatábrázolási módok szerepelnek 
a térképen?

b) A térképek melyik típusába sorolható a térkép?

 Méretarány alapján: 

 Tartalom szerint: 

c)  Melyik túraútvonal meredekebb? Húzd alá a megfelelő 
választ!

1. útvonal  2. útvonal

d)  A térképet kb. 45 fokkal balra kell elfordítani ahhoz, 
hogy helyesen legyen tájolva. Milyen irányban van az 
„A” település a „B” településtől? Írd a megfelelő válasz 
betűjelét a négyzetbe!

A) délre  B) keletre  C) északkeletre  D) délnyugatra  E) északnyugatra

e)  Melyik, a térképen ábrázolt völgyben (X, Y, Z) készült az itt lát-
ható fénykép? Írd a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

7 pont

 Válaszolj a távérzékeléssel kapcsolatos kérdésekre! 

a) Mi a műhold? Sorold fel a műholdak közös tulajdonságait!

b) Mit fejez ki a felbontóképesség?

c) Melyek a műholdak feladatai? Sorold fel a műholdak, műholdfelvételek három alkalmazását!

 − 

 − 

 − 

5 pont

5.

6.

A

zx

y
1.

2.
1 : 15 000

B
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II. Tájékozódás a kozmikus térben és az időben

 Melyik bolygóra vonatkoznak az alábbi megállapítások? Írd a megfelelő betűjelet az állítások előtti vonalra!

 A) Vénusz 
 B) Mars
 C) Jupiter
 D) Szaturnusz
 E) egyikre sem vonatkozik

8 pont

Helyezd el a halmazábra megfelelő helyére az alábbi csillagászati fogalmakat! Írd a fogalom betűjelét a halmazáb-
ra megfelelő négyzetébe!

 A) Naprendszer
 B) galaxisok
 C) Világegyetem
 D) nagybolygók
 E) Tejútrendszer

5 pont

1.1.

2.

_____ 1. Jellegzetes képződménye a Nagy Vörös Folt.

_____ 2. Légköre rendkívül ritka, túlnyomóan szén-dioxid alkotja.

_____ 3. Sűrű szén-dioxid-légköre és vastag felhőzete van.

_____ 4. A pólusokat szén-dioxidból keletkezett jégréteg borítja.

_____ 5. A legnagyobb a gravitációja a Naprendszer bolygói közül.

_____ 6. Rendkívül látványos gyűrűrendszere van.

_____ 7. Tengelyforgása a többi bolygóéval ellentétes irányú.

_____ 8. A legkisebb átmérőjű nagybolygó a Naprendszerben.
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Tanulmányozd az alábbi ábrát, majd válaszolj a kérdésekre!

A és B pont között 73° a távolság
A és C pont között 41° a távolság

1. Ha A pontban helyi idő szerint 16 óra 42 perc van, akkor mennyi a helyi idő B pontban?

 Válasz: 

 Számítás / indoklás: 

2. Ha A pontban helyi idő szerint 16 óra 42 perc van, akkor mennyi a helyi idő C pontban?

 Válasz: 

 Számítás / indoklás: 

3. Ha A pontban 12 óra 35 percet mutatnak az órák, mennyi a zónaidő C pontban?

 Válasz: 

 Számítás / indoklás: 

6 pont

 Melyik holdfázisra vonatkoznak a számokkal jelölt állítások? Írd a megfelelő holdfázis betűjelét az állítások előtti 
vonalra!

 A) újhold
 B) telihold (holdtölte)
 C) első negyed
 D) utolsó negyed

7 pont

3.

4.

A

k. h. 19oB

C
é. sz. 47o

_____ 1. Egy fényes körnek látszik az éjszakai égbolton.

_____ 2. Akkor alakul ki, amikor a Hold a Nap és a Föld közé kerül.

_____ 3. Alakja majdnem szabályos D betűre emlékeztet.

_____ 4. Az újhold fázisa követi.

_____ 5. Napfogyatkozás csak ekkor alakulhat ki.

_____ 6. Holdfogyatkozás csak ekkor alakulhat ki.

_____  7.  Az első negyed után közelítőleg 29,5 napnak kell eltelnie, hogy 
létrejöjjön.
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 Az alábbi ábrán a betűjelek a Nap szerkezetének részeit jelölik. Tanulmányozd az ábrát, majd írd a megfelelő 
fogalmak, állítások sorszámát a betűjelek melletti négyzetekbe!

 1. Mag.  7. Napkorona.  
 2. Fotoszféra.  8. Itt alakulnak ki a napkitörések.
 3. A Nap magját veszi körül.  9. Sugárzási öv. 
 4. Átmenetet képez a bolygóközi anyag felé. 10. Itt alakul át a hidrogén héliummá.
 5. Áramlási öv.  11. Kromoszféra.
 6. A sugárzási övet veszi körül. 12. Jelenségei a napfoltok.

 A B C  D E F 

12 pont

Döntsd el, a Naprendszer mely részeire vonatkoznak az állítások! Írd a megfelelő betűjelet az állítások előtti 
vonalra!

 A) nagybolygók
 B) kisbolygók
 C) holdak
 D) üstökösök
 E) meteoroidok
 F) törpebolygók
 G) bolygóközi anyag

9 pont

5.

6.

A
B
C

D

E

F

_____  1. Nagy részük széthullott üstökösmagokból származik.

_____  2. Többségük a Mars és a Jupiter között kering.

_____  3. Ritka gázból és porból áll.

_____  4. Részeik a mag, a kóma és a csóva.

_____  5. A Föld is ebbe a csoportba tartozik.

_____    6.  Légkörünkbe jutva jelentős részük elég, de néhány közülük elérheti 
bolygónk felszínét.

_____  7. A bolygók körül keringenek.

_____  8. Nyolc darab van belőlük a Naprendszerben.

_____  9. A Plútó is közéjük tartozik.

TÁJÉKOZÓDÁS A KOZMIKUS TÉRBEN ÉS AZ IDŐBEN
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 Válaszolj a kérdésekre a táblázat adatainak felhasználásával! Írd a megfelelő sorszámot a kérdések utáni négyzetekbe!

Merkúr Vénusz Föld Mars Jupiter Szaturnusz Uránusz Neptunusz

1. Naptávolság
(Föld = 1)

0,39 0,72 1 1,52   5,2 9,54 19,19 30,06

2. Tömeg 
(Föld = 1)

0,06 0,81 1 0,11 318 95,2 14,5 17,1

3. Sűrűség 
(víz = 1)

5,43 5,25 5,52 3,95   1,33 0,69 1,29   1,64

4. Keringési idő 
(földi év)

0,24 0,62 1 1,88 11,86 29,46 84,01 164,79

 a) Melyik jellemző adataiból lehet következtetni a gravitáció mértékére? 

 b) Mely jellemzők alapján vezethető le Kepler III. törvénye? 

 c) Melyik jellemző utal a bolygó összetételére? 

 d) Melyik jellemző alapján lehet következtetni a bolygó felszíni hőmérsékletére? 
5 pont

A táblázatban megadott három pont (A, B, C) közül csak egyet (A) jelöltünk be az ábrán. A másik két ponttal 
kapcsolatos adatok egy részét a táblázat tartalmazza. Tanulmányozd az ábrát és a táblázatot, majd oldd meg 
a feladatokat! (A feladatok a táblázat vastagon szedett, kisbetűkkel jelölt celláira vonatkoznak.)

Hely Dátum Helyi idő Földrajzi 
szélesség

Földrajzi 
hosszúság

A napsugarak 
hajlásszöge 

12 órakor

Az Egyenlítőtől 
való távolság 
kilométerben

A

június 21.

12 óra
a)

ny. h. 10°
53,5°

d)B
21 óra b)

C d. sz. 60° c)

a) Számítsd ki az A és B pont földrajzi szélességét! A számítást itt végezd el!

 Földrajzi szélesség: _______________ 

b) Határozd meg a B és C pont földrajzi hosszúságát! A számítást itt végezd el!

 Földrajzi hosszúság: _______________ 

c) Számítsd ki, mekkora a napsugarak hajlásszöge a C pontban az adott napon 12 órakor! A számítást itt végezd el!

 A napsugarak hajlásszöge: _______________

d) Számítsd ki az A, B és C pontok Egyenlítőtől mért távolságát! A számítást itt végezd el!

 Távolság: _______________ km.
8 pont

7.

8.

A

TÁJÉKOZÓDÁS A KOZMIKUS TÉRBEN ÉS AZ IDŐBEN
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228  A KŐZETBUROK FÖLDRAJZA

III. A kőzetburok földrajza

Óceáni kőzetlemez

Kontinentális kőzetlemez

 Az ábra a Föld belső szerkezetét mutatja be. Nevezd meg az 
ábra betűkkel jelölt részeit, majd válaszolj a kérdésekre!

 A 

 B 

 C 

 D 

a) Mit nevezünk kőzetburoknak?

b)  Hogyan nevezzük a kőzetburok lassú mozgásban lévő darabjait?

c) Melyik gömbhéj anyaga a magma? Nevezd meg!

d) Mely fémek építik fel a Föld legbelső rétegét? Nevezz meg egyet!

e) Melyik a legvékonyabb réteg az ábra szerint? Nevezd meg!

9 pont

 Tanulmányozd a térképvázlatot, majd oldd meg a kapcsoló-
dó feladatokat!

a) Nevezd meg a számokkal jelölt kőzetlemezeket!

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

b)  Csoportosítsd a számokkal jelölt kőzetlemezeket! Írd a számokat a halmazábra megfelelő helyére!

8 pont

1.

2.

A

B

C

D

G H

J
K

L

214
3
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229A KŐZETBUROK FÖLDRAJZA

Az alábbi ábra a kőzetlemezek mozgását mutatja. Válaszolj az ábrához kapcsolódó kérdésekre!

a) Milyen típusú kőzetlemezszegélyek közeledését szemlélteti az ábra?

b) Mik mozgatják a kőzetlemezeket?

c) Döntően milyen típusú kőzetek építik fel az ábrán látható hegységet?

d) Melyik hegységrendszer kialakulása kezdődött meg a középidőben az ábrán látható módon?

e)  Napjainkban mely kőzetlemezek ütköznek egymással az ábrán látható módon? Nevezz meg két ilyen kőzetlemezt!

 ___________________________ és ___________________________

f) Milyen jelenségek kísérhetik a hegységképződést? Nevezz meg egyet!

7 pont

Az ábra egy földrengés kipattanását mutatja. Tanulmányozd az ábrát, majd válaszolj a kérdésekre!

a) Mit jelölnek az ábrán nagybetűkkel jelölt pontok?

A 

 B 

b) Mi okozhat földrengést? Nevezz meg két okot!

 − 

 − 

c)  Milyen összefüggés tapasztalható a kőzetlemezek elhelyezkedé-
se és a földrengések kipattanásának helye között?

d)  Hogyan védekezhetünk a földrengések pusztítása ellen? Fogalmazz meg egy javaslatot!

6 pont

3.

4.

A

B
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 Tanulmányozd az energiahordozók keletkezését bemutató ábrákat, majd oldd meg a feladatokat!

a) Melyik energiahordozó keletkezését mutatják be a fenti ábrák? Nevezd meg!

 A ________________________________________ B __________________________________________

b) Melyik képződési folyamatra vonatkoznak az alábbi állítások? Írd a halmazábra megfelelő helyére az állítások sorszámát!

10 pont

 Az alábbi fénykép a Himalájában készült. Válaszolj a képhez kapcsolódó kérdésekre!

a)  A nagyszerkezeti egységek melyik típusába tartozik a képen lát-
ható hegység?

b) Melyik szerkezeti mozgás hozta létre a Himaláját?

c) Mely kőzetlemezek ütközésével alakult ki a képen látható hegység?

 ________________________ és _________________________

d) Melyik hegységrendszerhez tartozik a képen látható hegység?

e) Mely formák jellemzik a Himaláját? Húzd alá a megfelelő kifejezéseket!

csipkés gerincek  széles völgyek  lekerekített hegyhátak  meredek lejtők  mély völgyek  lankás lejtők

f) Döntően melyik kőzet építi fel a Himaláját? Írd a megfelelő betűt a négyzetbe!

A) bazalt        B) gránit        C) andezit        D) mészkő        E) homokkő
9 pont

5.

6.

 A KŐZETBUROK FÖLDRAJZA

A B

1. Magas nyomáson megy végbe.
2. A folyamat elhalt növényi maradványokból indul.
3. A folyamat az elhalt plankton maradványaiból indul.
4. Hosszú idő szükséges hozzá.
5. Oxigénmentes környezetben megy végbe.
6. Minél tovább tart, annál jobb minőségű energiahordozó keletkezik.
7. Az energiahordozó nem a keletkezési helyén halmozódik fel.
8. Folyékony halmazállapotú energiahordozót is eredményezhet.

A B
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Tanulmányozd az alábbi térképvázlatot, és oldd meg a nagyszerkezeti egységekhez kapcsolódó feladatokat!

a) Nevezd meg a térképvázlaton számokkal jelölt tájakat!

 1. __________________________________________  7. __________________________________________

 2. __________________________________________  8. __________________________________________

 3. __________________________________________  9. __________________________________________

 4. __________________________________________ 10. __________________________________________

 5. __________________________________________ 11. __________________________________________

 6. __________________________________________ 12. __________________________________________

b) Csoportosítsd a tájakat! Írd a számukat a táblázat megfelelő helyére!

Ősföld Kaledóniai-
hegységrendszer

Variszkuszi-
hegységrendszer

Eurázsiai-
hegységrendszer

Pacifi kus-
hegységrendszer

25 pont

 Hasonlítsd össze az Eurázsiai- és a Paci� kus-hegységrendszert! Töltsd ki a táblázat hiányzó mezőit!

Eurázsiai-hegységrendszer Pacifi kus-hegységrendszer

Mely kontinenseken található?

Milyen típusú kőzetlemezszegélyek 
ütközésével alakult ki? két kontinentális

Melyik földtörténeti időben 
alakult ki? középidő, újidő

Milyen a fő csapásiránya?

Melyek a leggyakoribb felépítő 
kőzetei? üledékes kőzetek

Melyek a leggyakoribb ásvány-
kincsei? színes- és nemesfémércek

13 pont

7.

8.

A KŐZETBUROK FÖLDRAJZA

1

3

4 10
5

6
7

8

11 

2 12

9
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Tanulmányozd az ábrákat, majd oldd meg a feladatokat!

a)  Az alábbi állítások a nagybetűkkel jelölt kőzetlemezekre vonatkoznak. 
Válaszd ki, hogy mely ábrarészekre vonatkozik az állítás! Írd a megfelelő 
nagybetűket az állítások utáni négyzetekbe!

 1. Ez lehet a Nazca- és a Dél-amerikai-lemez. 

 2. Ez lehet az Afrikai- és az Eurázsiai-lemez.  

 3.  Ez lehet a Csendes-óceáni- és a Fülöp-lemez.  

b)  Azonosítsd az ábrák kisbetűkkel jelölt részeit! Válaszd ki, hogy melyik 
ábrarészre vonatkozik az adott fogalom! Írd a megfelelő kisbetűt 
a fogalmak előtti vonalra!

 _____ 1. óceáni kéreg

 _____ 2. kontinentális kéreg

 _____ 3. óceáni kőzetlemezszegély

 _____ 4. kontinentális kőzetlemezszegély

 _____ 5. izosztázia 

 _____ 6. mélytengeri árok

 _____ 7. szigetív

13 pont

Oldd meg a vulkánossággal kapcsolatos feladatokat!

a)  Mely vulkáni utóműködésekre vonatkoznak a számokkal jelölt állítások? Írd az alábbi táblázatba a számok mellé 
a megfelelő vulkáni utóműködés nevét és gazdasági jelentőségét!

 1. 100 °C feletti hőmérsékletű, főleg vízgőzből álló, de nagy mennyiségű oldott anyagot is tartalmazó kigőzölgés.
 2. Szénsavas vizet adó forrás.
 3. Kénvegyületeket tartalmazó, általában forró kigőzölgés.
 4. Időszakosan működő, a forró vizet magasba lövellő forrás.
 5. Szén-dioxidból álló gázfeltörés. 

A vulkáni utóműködés neve Gazdasági jelentősége

1.

2.

3.

4.

5.

5.9.

10.

A

b

Ba

c

d

c

e

a

d

C D

c

f

E F

e
f

g

1.

2.

3.
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b)  Tanulmányozd az alábbi ábrát, majd oldd meg a forrópontos vulkanizmussal kapcsolatos feladatokat!

1. Határozd meg a forró pont fogalmát!

2. A kőzetlemezek mely területein alakulhat ki forrópontos vulkán? Nevezd meg!

3. Nevezz meg egy forrópontos vulkánokból álló szigetcsoportot!

4. Magyarázd meg az ábra alapján a vulkánok eltérő korát!

14 pont

működő
vulkán

korábbi vulkánok
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 Tanulmányozd a magmás ércképződést bemutató ábrát, majd oldd meg a feladatokat és válaszolj a kérdésekre!

a) Írd az ábrán látható nyilak után a megfelelő képződmények nevét!

b)  Melyik hőmérsékleti tartományban válnak ki a felsorolt ércek? Írd a sorszámokat az ábrán lévő üres négyzetekbe! 
Az egy sorban lévő négyzetekbe írt számok felcserélhetők!

1. aranyérc 2. vasérc 3. ónérc 4. rézérc 5. nikkelérc

6. ezüstérc 7. cinkérc 8. platina 9. uránérc

c)  Csoportosítsd a fenti érceket! Írd a számukat a megfelelő négyzetbe! Nem kell minden számot felhasználnod!
A számok sorrendje nem számít.

 Nehézfémek ércei:  

 Színesfémek ércei: 

 Nemesfémek ércei: 
19 pont

11.
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235A KŐZETBUROK FÖLDRAJZA

MAGMA

 Tanulmányozd a kőzetek körforgását bemutató ábrát, majd nevezd meg a betűkkel jelölt elemeket! A megadott 
szókészletből dolgozz! A nagybetűk kőzetcsoportokat, a kisbetűk folyamatokat jelölnek.

mélységi magmás kőzetek vulkáni kiömlési kőzetek átalakult kőzetek üledékes kőzetek beolvadás

kiemelkedés átalakulás lepusztulás, kőzetté válás felszínre törés kihűlés, megszilárdulás

 A __________________________________________  

 B __________________________________________  

 C __________________________________________  

 D __________________________________________  

 a __________________________________________

 b __________________________________________

 c __________________________________________

 d __________________________________________

 e __________________________________________

 f __________________________________________

10 pont

12.

C

D

A

B

c

e

a

f

e

c

c

b

a

földfelszín

cd

e
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IV. A levegőburok földrajza

 Tanulmányozd az időjárási térképet, majd oldd meg a feladatokat és válaszold meg a kérdéseket!

a) Hasonlítsd össze a légnyomást az A és B helyen! Írd a megfelelő relációs jelet a betűk közötti üres négyzetbe!

A                  B

b) Nevezd meg az A-val jelölt légköri képződményt! 

c) Hogy nevezzük a D-vel jelzett vonalakat? 

 Határozd meg röviden a fogalmat!

d) Milyen légköri képződmény közeledik Budapest felé? 

e) Melyik országban valószínűsíthető csapadék a térképen ábrázolt időpontban? Húzd alá a megfelelő országok nevét!

Egyesült Királyság Bulgária Dánia Görögország Litvánia Lengyelország

7 pont

 Csoportosítsd a légkör anyagait! Írd a megfelelő betűjelet a számokkal jelölt anyagok elé a vonalra!

 A) állandó gázok
 B) változó gázok
 C) erősen változó gázok
 D) vendéganyagok

_____ 1. oxigén, _____ 2. szén-dioxid, _____ 3. kén-dioxid, _____ 4. vízgőz, _____ 5. korom, 

 _____ 6. nitrogén,  _____ 7. argon, _____ 8. metán, _____ 9. szén-monoxid, _____ 10. ózon.
10 pont

1.

2.

A

B

D

C
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 Tanulmányozd az alábbi gra� konokat, majd válaszolj a kérdésekre!

 A B 

 A __________________________________________  B ___________________________________________

a)  Mely hőmérsékleti változásokra utaló fogalmakat szemléltetik a grafi konok? Írd a megfelelő fogalom nevét a grafi ko-
nok alá a vonalakra!

b) A Föld mely mozgásaival hozhatók összefüggésbe ezek a hőmérsékleti változások?

 A 

 B 

c) Mikor mérték a legmagasabb napi hőmérsékletet? Indokold a válaszodat! (Az A grafi kon alapján válaszolj!)

 Válasz: 

 Indoklás: 

d) Mivel magyarázható, hogy a B grafi kon esetében a június és az augusztus közötti hónapok a leghűvösebbek?

e) Mely hőmérsékleti jellemzőket számíthatjuk ki az A grafi konon ábrázolt értékekből?

 – 

 – 

9 pont

 Tanulmányozd az alábbi táblázatot, majd oldd meg a feladatokat!

Hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Havi középhőmérséklet (ºC) –15 –6 0 7 11 15 19 14 10 5 –2 –10

a) Számítsd ki az adatok alapján az évi középhőmérsékletet! Írd le a számítás menetét is!

 Az évi középhőmérséklet: _______________ °C.

b) Számítsd ki az adatok alapján az évi közepes hőingást! Írd le a számítás menetét is!

 Az évi közepes hőingás: _______________ °C.
4 pont

3.

4.
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238 A LEVEGŐBUROK FÖLDRAJZA

 Az ábra a levegő mozgását bemutató animáció egy-egy részletét mutatja. Válaszolj az ábrához kapcsolódó kérdésekre!

a) Mely légköri képződményeket jelölik az ábrán látható A és B betűk? 

A __________________________________________  B __________________________________________

b) Milyen irányú mozgást végez a C és a D levegőrészecske? Karikázd be a megfelelő választ!

 A) A C levegőrészecske felfelé, a D levegőrészecske lefelé mozog.

 B) A C levegőrészecske lefelé, a D levegőrészecske felfelé mozog.

 C) Mindkét levegőrészecske lefelé áramlik.

 D) Mindkét levegőrészecske felfelé áramlik.

c) Milyen a légnyomás az ábrán A betűvel jelölt légköri képződmény középpontjában? Húzd alá a megfelelő kifejezést!

alacsony                                       magas

d) Az északi vagy a déli félgömbön alakul ki az ábrákon bemutatott levegőáramlás? 

 Indokold az előző kérdésre adott válaszodat a megfelelő állítás betűjelének bekarikázásával!

 A)  Az északi félgömbön a ciklonban az óramutató járásával megegyezően, az anticiklonban az óramutató járásával 
ellentétesen áramlik a levegő.

 B)  A déli félgömbön a ciklonban az óramutató járásával megegyezően, az anticiklonban az óramutató járásával ellen-
tétesen áramlik a levegő.

 C)  A ciklonban mindkét félgömbön az óramutató járásával megegyezően, az anticiklonban az óramutató járásával 
ellentétesen áramlik a levegő.

 D)  A ciklonban mindkét félgömbön az óramutató járásával ellentétesen, az anticiklonban az óramutató járásával 
megegyezően áramlik a levegő.

6 pont

 Válaszolj a képekre vonatkozó kérdésekre!

A  B 

a) Mely csapadékfajták láthatók a képeken?

 A __________________________________________  B __________________________________________

5.

6.

985
hPa

980975

A

C 990
985

980
975hPaB

D
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239A LEVEGŐBUROK FÖLDRAJZA

b) Melyik típusba sorolhatók a képeken látható csapadékfajták?

c) Melyik az a csapadékfajta, amelyik a B képen láthatóhoz hasonló, de nagyobb jégkristályok alkotják?

d) Melyik napszakban keletkeznek a fenti csapadékfajták általában? Húzd alá a megfelelő választ!

nappal                                       éjszaka

 Indokold az előző válaszodat! Karikázd be a megfelelő válasz betűjelét!

 A) Nappal erősebb a kisugárzás, ezért kevésbé hűl le a levegő.

 B) Éjszaka erősebb a besugárzás, ezért kevésbé hűl le a levegő.

 C) Nappal erősebb a besugárzás, ezért jobban lehűl a levegő.

 D) Éjszaka erősebb a kisugárzás, ezért jobban lehűl a levegő.
6 pont

 Az alábbi ábra egy hegyen átkelő levegő útját mutatja be. Válaszolj az ábrához kapcsolódó kérdésekre!

a)  Hogyan változik az áramló levegő hőmérséklete és páratartalma a betűkkel jelzett helyeken? Egészítsd ki a mondato-
kat! A vonalakra írd a nő, csökken vagy nem változik kifejezéseket!

Az A helyen a hőmérséklet ____________________, a viszonylagos (relatív) páratartalom 

 A B helyen a hőmérséklet ____________________, a viszonylagos (relatív) páratartalom 

 A C helyen a hőmérséklet ____________________, a viszonylagos (relatív) páratartalom 

b)  Mekkora az emelkedő levegő hőmérséklet-változásának mértéke a B-vel jelzett helyen? Karikázd be a megfelelő 
válasz betűjelét!

 A) 100 méterenként 1 °C-kal csökken a hőmérséklet.

 B) 100 méterenként 0,5 °C-kal csökken a hőmérséklet.

 C) 100 méterenként 1 °C-kal nő a hőmérséklet.

 D) 100 méterenként 0,5 °C-kal nő a hőmérséklet.
7 pont

7.

A

harmatpont

B

C
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 Tanulmányozd az ábrát, majd válaszolj a kérdésekre!

 a) Milyen ok-okozati kapcsolat olvasható le a diagramról?

b) Hány százalék volt 2018-ban a levegő szén-dioxid-tartalma?

c)  A felsoroltak közül melyek járulnak hozzá közvetlenül a levegő szén-dioxid-tartalmának növekedéséhez? Karikázd 
be a megfelelő betűjeleket!

 A) A fosszilis energiahordozók elégetése.

 B) Az atomerőművek működése.

 C) A személygépkocsik kibocsátása.

 D) A megújuló energiaforrások használata.

 E) A légkondicionáló berendezések működése.

 F) A hőerőművek kibocsátása.

d) Hány °C-kal változott a Föld átlaghőmérséklete 2010-ig?

e)  Milyen következményei lehetnek a földi átlaghőmérséklet növekedésének a vízburokra vonatkozóan? Nevezz meg 
két következményt!

 – 

 – 

8 pont

8.
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 Válaszolj a kérdésekre a sajtóhír és az ábra felhasználásával!

  
a) Melyik légköri tartományban ugrott ki a kapszulából Felix Baumgartner? 

b) Hány °C a levegő hőmérséklete ebben a magasságban? _____________ °C

c) Hány méter zuhanás után érte el Baumgartner a troposzférát? _____________ m

d) Hány kilométerre volt a földfelszíntől Baumgartner, amikor a legsűrűbb ózonrétegen haladt át? ____________ km-re

e) Melyik légköri tartomány kezdődik kb. 10 km-rel Baumgartner kiugrásának helye fölött?

f) Hogyan változik a hőmérséklet ebben a tartományban a földfelszíntől távolodva?

6 pont

 Írd a légköri gázokra vonatkozó állítások sorszámát a halmazábra megfelelő helyére! 

 1. Állandó gáz.
 2. Legnagyobb része a fűtésből és az ipari égetésből származik.
 3.  Jelentős kibocsátója az olvadó permafroszt, a szarvasmarha-

tenyésztés és a rizstermesztés.
 4. Változó gáz.
 5. A fotoszintézis során keletkezik.
 6. A globális klímaváltozásért felelős.
 7. Egyes élőlények számára létfontosságú.
 8. Ózonból is képződik.
 9. Szerepet játszik a mészkő oldódásában.
10. A levegő térfogatának kb. 0,04%-át alkotja.

10 pont

9.

10.

„Végül magyar idő szerint 17.30-kor a ballon felszállt, és meg sem állt 39 ezer méterig, ahonnan Felix Baumgartner 
kivetette magát a kapszulából.”

Forrás: origo.hu
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 Tanulmányozd az alábbi ábrákat, majd válaszolj a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre!

a)

1. Melyik hőmérő mutatja majd a magasabb értéket azonos idejű és beesési szögű besugárzást követően?

2. A levegő felmelegedését befolyásoló melyik tényezőt szemlélteti a vizsgálat?

3.  Hogyan hat a tenger közelsége a tengerparti terület levegőjének hőmérsékletére télen és nyáron? Indokold is meg 
válaszodat!

 Télen: 

 Nyáron: 

b)

1. Melyik hőmérő mutatja majd a magasabb értéket azonos idejű és beesési szögű besugárzást követően?

2. A levegő felmelegedését befolyásoló melyik tényezőt szemléltetik az ábrák?

c)

1.  Azonos idejű besugárzást követően melyik hőmérő fog magasabb értéket mutatni? 
Írd a megfelelő hőmérő betűjelét a négyzetbe!

2. A levegő felmelegedését befolyásoló melyik tényezőt szemléltetik az ábrák?

11.

víz talaj

feketeföld homok

talaj talaj

A B
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d)

1.  Azonos idejű besugárzást követően melyik hőmérő mutat magasabb értéket? 
 Írd a négyzetbe a megfelelő hőmérő betűjelét!

2. A felmelegedést befolyásoló melyik tényező érvényesülését mutatja be az ábrapár?

10 pont

 Tanulmányozd az ábrákat, oldd meg a feladatokat és válaszolj a helyi szelekkel kapcsolatos kérdésekre!

I.

a) Nevezd meg az ábrákon bemutatott helyi szeleket! Írd az ábrákba a megfelelő nyilak fölé a szelek nevét!

b)  Milyen légnyomás alakul ki a tenger és a szárazföld felett? Írd a megfelelő betűt a körökbe! (A = alacsony, M = magas 
légnyomás)

c) Melyik napszakot szemléltetik az ábrák?

 1. __________________________________________  2. __________________________________________

II. 

a) Nevezd meg az ábrán bemutatott helyi szelet! Írd a szél nevét az ábrába a megfelelő nyílra!

b) Milyen a hőmérséklet a hegy lábainál? Írj egy M betűt arra az oldalra, ahol melegebb van!

c) Miért nevezik az ábrán látható szelet hófalónak is?

11 pont

12.

A

B

éjszaka
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V. A vízburok földrajza

 Tanulmányozd az alábbi ábrát, majd oldd meg a feladatokat!

a) Nevezd meg az ábrán látható folyamatot!

b) Mi működteti (tartja mozgásban) az ábrán látható folyamatot? Írd le a fogalom nevét és számát is!

 – Megnevezés: 

 – Szám: _______

c) Párosítsd az ábrán látható részfolyamatokat a megnevezésekkel! Írd a megfelelő számot a megnevezések utáni vonalra!

Lefolyás: _______    Felhőképződés: _______    Csapadék: _______    Beszivárgás:_______    Párolgás: _______

8 pont
 Oldd meg a tengervíz sótartalmával kapcsolatos feladatokat!

a) Hogyan befolyásolják a tengervíz sótartalmát a következő tényezők?
 Válaszolj az alábbi kifejezések egyikével!

növeli                                    csökkenti

 1. Felszíni lefolyás (hozzáfolyás): 

 2. Csapadék: 

 3. Párolgás: 

b)  Az alábbi éghajlati adatokat két tengerparti településen (A, B) mérték. Karikázd be annak a településnek a betűjelét, 
ahol kisebb a tengervíz sótartalma!

 A       B

     

 Indokold a választásod!

c)  Hogyan befolyásolja a tengervíz sótartalma a fagyáspontját? Tedd ki a megfelelő relációs jelet (<, >, =) a két mennyi-
ség közé!

A Balti-tenger vizének fagyáspontja                               A Földközi-tenger vizének fagyáspontja
6 pont

1.

2.

12

3

2

5

4

4

évi középhőmérséklet: 24,6 °C
évi közepes hőingás: 17,2 °C
évi csapadékmennyiség: 32 mm

évi középhőmérséklet: 7,5 °C
évi közepes hőingás: 21,3 °C
évi csapadékmennyiség: 773 mm
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 Az alábbi ábra a tengeráramlások kialakulását magyarázza. Az ábra két szélén a világosbarna színű rész a konti-
nenseket, a középső, világoskék pedig az óceánt jelképezi. A betűkkel jelölt sötétkék színű nyilak a nagy szélrend-
szereket, a világoskék színű, folytonos, illetve szaggatott vonalú nyilak pedig a tengeráramlásokat jelölik.
Tanulmányozd az ábrát, majd oldd meg a feladatokat!

a) Nevezd meg az ábrán nagybetűkkel jelölt szélrendszereket! 

 A 

 B 

 C 

b) Nevezd meg azt a tengeráramlást, amelyet a B betűvel jelölt szélrendszer alakít ki az Atlanti-óceánban!

c)  Hőmérsékletük alapján milyen típusú tengeráramlásokat jelölnek a világosabb színű nyilak? Nevezd meg!

 A folytonos vonallal jelöltek: 

 A szaggatott vonallal jelöltek: 

 Fogalmazd meg, miből következtettél erre! 

  Fogalmazd meg, hogyan befolyásolják a folytonos vonallal berajzolt tengeráramlások az általuk érintett partvidékek 
éghajlatát!

d) Magyarázd meg, hogy miért csak egy áramlási kör alakult ki a déli félgömbön!

9 pont

3.

Ráktérítő

Egyenlítő

Baktérítő

A

B

C

A VÍZBUROK FÖLDRAJZA
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 Tanulmányozd a tengerjárással kapcsolatos ábrát, majd válaszolj a kérdésekre!

a) Mit jelent a dagály kifejezés?

b) Mi okozza a dagályt az A betűvel jelölt helyen?

c) Mi okozza a dagályt a C betűvel jelölt helyen?

d)  Melyik irányban járja körül a dagályhullám a Földet? Rajzolj egy megfelelő irányba mutató nyilat a Föld melletti tég-
lalapba!

e)  Milyen lesz a vízszint 12 óra múlva a B betűvel jelölt helyen az ábrán látható állapothoz képest? Húzd alá a megfelelő 
választ!

 alacsonyabb lesz          ugyanolyan magas lesz          magasabb lesz

f) A folyótorkolatok melyik típusa alakul ki azokon a tengerpartokon, ahol nagy a tengerjárás szintkülönbsége? 

6 pont

4.

Észak

C

Hold

A

B
Föld
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 A képen látható mesterséges patakmeder Horvátországban, 
a Paklenica Nemzeti Parkban található. Télen, amikor a 
meder teljesen megtelik vízzel, egy 25 méteres szakaszt 
10 másodperc alatt tesz meg az áramló víz.

a)  Számítsd ki a patak vízhozamát! Írd le a számítás menetét is! 
Ne feledkezz el a mértékegység megadásáról sem!
A számítást itt végezd!

 A patak vízhozama: 

b)  Fogalmazd meg egy-egy mondatban, mit jelentenek a következő kifejezések!

 – Vízhozam: 

 – Vízállás: 

5 pont

 Oldd meg az árvízvédelemmel, a vízgazdálkodással kapcsolatos feladatokat!

a) Nevezd meg az ábrán számokkal jelölt területeket és árvízvédelmi létesítményt!

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

b) Az árvízvédelem mellett a vízgazdálkodásnak még számos más feladata is van. Sorolj fel ezek közül hármat!

 – 

 – 

 – 

8 pont

5.

6.
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 Olvasd el az alábbi szemelvényt, majd oldd meg a feladatot!

  Melyek a víztározók építésének előnyei és hátrányai? Sorolj fel a szemelvény és ismereteid alapján négy előnyt és négy 
hátrányt!

Előnyök:      Hátrányok:

 – __________________________________________  – __________________________________________

 – __________________________________________  – __________________________________________

 – __________________________________________  – __________________________________________

 – __________________________________________  – __________________________________________

8 pont

 Csoportosítsd a felszín alatti vizekre vonatkozó állításokat! Írd a számokat a halmazábra megfelelő helyére!

 1. A résvizek egyik típusa.
 2. A legfelső vízfogó réteg fölött helyezkedik el.
 3. Általában tiszta, ivóvíznek alkalmas.
 4. Forrásokban törhet a felszínre.
 5. Hazánkban többnyire nitrátokkal szennyezett.
 6. Ebből keletkezik a belvíz.
 7. Csapadékból származhat.
 8. Két vízfogó réteg között helyezkedik el.
 9. Vízszintje a csapadék függvényében erősen ingadozhat.

9 pont

7.

8.

Egyiptom a Nílus ajándéka – tartották már az ókorban is, hiszen a folyam nyári áradásai által lerakott termékeny hor-
dalék biztosította évezredek óta az ott élők létfeltételeit és tette lehetővé a magas kultúra kialakulását.
Az áradás azonban néha elmaradt, ami katasztrofális helyzetet idézett elő. Más években viszont Asszuánnál, az ókori 
Egyiptom déli határán a vízszint olykor 15 métert is emelkedett. Így felmerült az igény a víz tartalékolására és az árvi-
zek pusztító hatásának csökkentésére.
Az Asszuáni-gátat 1971. január 15-én avatták fel. A tizenkét turbina 10 milliárd kWh energiát termel évente, ami 
Egyiptom éves szükségletének több mint a fele.
A gát fölötti víztározó a világ egyik legnagyobb, ember által létrehozott tava. Az 5740 négyzetkilométer területű, 
550 kilométer hosszú és néhol 35 kilométer széles, 132 köbkilométernyi vizet raktározó Nasszer-tó csak 1976-ra töltő-
dött fel teljesen vízzel.
Az elárasztott területről százezer embert kellett kitelepíteni és 24 nagyobb műemléket, köztük az Abu Szimbel-i szik-
latemplomot kellett áthelyezni. A templom szikláit 30 tonnás kockákra fűrészelték és 180 méterrel arrébb, 68 méterrel 
magasabban újból felépítették. Ez volt a történelem legnagyobb régészeti mentőakciója.
A gát és a víztározó véd az árvizektől és a szárazságtól, lehetővé teszi az öntözött területek állandó vízellátását (a gát 
évente 55 köbkilométernyi vizet enged át, ebből 46 köbkilométer az öntözőcsatornákba kerül). A mezőgazdasági 
termelés a felavatás után 10-20 százalékkal nőtt, némelyik növényt kétszer-háromszor is arathatták egy évben, és a 
vízesések sem akadályozták többé a hajózást.
Ugyanakkor hosszú távon káros hatásokkal is számolni kell. A gát miatt csökkent a folyó által szállított természetes 
tápanyag (a Nasszer-tóban viszont évente egy méterrel nő az iszap vastagsága), ezért a környék talajának minősége 
romlott, amit műtrágyával ellensúlyoznak.
Forrás: https://mult-kor.hu/korantsem-csak-pozitiv-hozadeka-volt-az-asszuani-gat-megepitesenek-20190516 (szerkesztve)

Artézi víz

Talajvíz Karsztvíz

A VÍZBUROK FÖLDRAJZA
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 Oldd meg a tavak keletkezésével és pusztulásával kapcsolatos feladatokat!
a) Az alábbi fényképeken különböző tótípusokat látsz. Írd a képek alá a megfelelő tótípus nevét!

 A képsorozaton egy tó területének változását fi gyelheted meg.

b) A tavak pusztulásának melyik típusát mutatják be a képek? Nevezd meg!

c) Melyik tó látható a képeken? Nevezd meg!

d) Melyik emberi tevékenység játszott szerepet a képeken ábrázolt tó pusztulásában? Nevezd meg!

e) Milyen egyéb módokon pusztulhatnak még a tavak? Sorold fel!

 – 

 – 

9 pont

9.

A VÍZBUROK FÖLDRAJZA

2000 2010 2018
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VI. A geoszférák kölcsönhatásai és a földrajzi övezetesség

 Tanulmányozd a felszínformákat bemutató képeket, majd egészítsd ki a táblázat hiányzó mezőit!

 1. 3.

 2. 4.

A kép 
sorszáma

A felszínforma 
neve

A felszínformát kialakító 
külső erő neve

Írj É betűt, ha építő és 
P betűt, ha pusztító munka 

alakította ki a felszínformát!

1.

2.

3.

4.

12 pont

 Oldd meg a talajjal kapcsolatos feladatokat!

a) Mi a végterméke az alábbi talajképző részfolyamatoknak? Nevezd meg!

 Az aprózódás végterméke: 

 A kémiai mállás végterméke: 

 A biológiai mállás végterméke: 

b) Melyik talajszintre vonatkoznak az alábbi állítások? Írd a szint nevét a meghatározás utáni vonalra!

 A talajképződés kiinduló kőzete, az anyakőzet törmeléke és málladéka:  szint

 Ebben a szintben a legnagyobb a biológiai aktivitás:  szint

 Általában itt halmozódnak föl a talaj felső szintjéből kimosódó tápanyagok:  szint

1.

2.
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c) Csoportosítsd az alábbi talajtípusokat! Írd a talajok sorszámát a vonalakra!

1. laterittalaj 2. rendzina 3. tundratalaj 4. podzol 5. láptalaj 6. barna erdőtalaj 

7. szikes talaj 8. sivatagi talaj 9. mezőségi talaj

 Zonális talajok: 

 Azonális talajok: 

d) Mely tényezők játsszák a döntő szerepet a zonális és azonális talajok kialakításában? Írj egy-egy tényezőt!

 Zonális talajokat kialakító tényező: 

 Azonális talajokat kialakító tényező: 

17 pont

 Tanulmányozd a geoszférák kapcsolatait bemutató ábrát, és oldd 
meg a feladatot!

  Az ábra elemei egymásból következnek és egy egymást erősítő folya-
matot alkotnak. Írd a hiányzó elemek sorszámát az ábra megfelelő 
helyére! Csak a helyes sorrend esetén jár pont!

 1. globális felmelegedés
 2. a tengerszint emelkedése
 3. a szárazföldi növényzet pusztulása
 4. az üvegházhatás erősödése
 5. a szárazföldi jég olvadása
 6. a tengerparti területek víz alá kerülése
 1 pont

 Az alábbi ábra a napsugarak hajlásszöge és az övezetesség kialakulása közötti összefüggést mutatja be. A nyilak a 
napsugarakat jelképezik. Tanulmányozd az ábrát, és oldd meg a feladatokat!

a) Nevezd meg a napsugarak hajlásszöge alapján meghatározható éghajlati övezetességi rendszert!

b) Nevezd meg a határvonalakat, majd írd a négyzetekbe a fenti ábra megfelelő számát!

 A forró és a déli mérsékelt övezet határa: 

 Az északi mérsékelt és az északi hideg övezet határa: 

c)  Mely tényezők módosíthatják a napsugarak hajlásszöge alapján kijelölt övezetek határait? Nevezz meg három módo-
sító tényezőt!

 − 

 − 

 − 

3.

4.

0°
1

2

június 21.

3

4

5

90°

A légkör 
szén-dioxid-
tartalmának 
növekedése

GEOSZFÉRÁK KÖLCSÖNHATÁSAI ÉS A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG

OH_FOL1112_gyujtemenysorozat jav.indd   251OH_FOL1112_gyujtemenysorozat jav.indd   251 2022. 06. 10.   9:142022. 06. 10.   9:14



252

d) Nevezd meg a módosító tényezők hatására kialakult éghajlati övezetességi rendszert!

e)  Az éghajlat meghatározó jelentőségű számos természetföldrajzi tényező kialakításában. Sorolj fel négy ilyen tényezőt!

 − 

 − 

 − 

 − 

f)  Az éghajlat hatására a természeti és egyes társadalmi-gazdasági tényezők is övezetesen rendeződnek. Nevezd meg az 
övezetességnek ezt a rendszerét!

12 pont
 Oldd meg a forró övezetre vonatkozó feladatokat!

a)  Az alábbi jellemzők a forró övezet két övére vonatkoznak. Állítsd két logikai sorba ezeket a jellemzőket, majd nevezd 
meg a két övet! Írd a megfelelő számokat a négyzetekbe, az övek nevét pedig a vonalakra!

1. törmelékkel borított felszín 2. erős kilúgozás 3. talajváltó gazdálkodás

4. kevés csapadék, nagy napi hőingás 5. sok csapadék 6. váztalajok

7. tápanyagszegény trópusi vörösföld 8. erős aprózódás

b)  Az alábbi tájak a forró övezetben fekszenek. Állapítsd meg, hogy melyik táj melyik övben található, és írd a számát a 
megfelelő öv neve melletti vonalra!

1. Atacama-sivatag 2. Indonéz-szigetvilág 3. Kongó-medence 4. Brazil-felföld 5. Szahara

6. Szudán 7. Amazonas-medence 8. Namib-sivatag

 Egyenlítői öv: 

 Átmeneti öv: 

 Térítői öv: 

12 pont

5.
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 Az alábbi diagram két éghajlati jellemző értékének változását mutatja be az óceántól távolodva Eurázsiában 
a valódi mérsékelt övben. Az óceánhoz legközelebb az A terület fekszik, és a D terület van a legtávolabb. 
Tanulmányozd a diagramot, majd válaszolj a kérdésekre!

a) Melyik éghajlati jellemző adatainak változását mutatják

 – a világosabb színű oszlopok? 

 – a sötétebb színű oszlopok? 

b) A valódi mérsékelt öv mely területeit jelölik a diagram nagybetűi?

 A 

 B 

 C 

 D 

c) Melyik területen jellemző leginkább a tejcélú szarvasmarha-tenyésztés? Írd a megfelelő terület betűjelét a négyzetbe!

d) Melyik terület természetes növénytakarója a füves puszta? Írd a megfelelő terület betűjelét a négyzetbe!

8 pont

6.

mm

A B C D

°C

óceán szárazföld belseje
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 Az alábbi diagram három, egymással határos, számokkal jelölt földrajzi öv éghajlati jellemzőit ábrázolja. Tanul-
mányozd a diagramot, majd oldd meg a feladatokat!

a) Melyik földrajzi övezetben találhatók a diagramon ábrázolt övek? Nevezd meg!

b) Nevezd meg a számokkal jelölt földrajzi öveket!

 1. 

 2. 

 3. 

c)  Fogalmazd meg az összefüggést a földrajzi öv elhelyezkedése és az évi közepes hőingás értéke között a diagram adatai 
alapján!

5 pont

7.

mm

1
0

5

10

15

20

25

30 2500

2000

1500

1000

500

évi középhőmérséklet
évi közepes hőingás
évi csapadékmennyiség

0
2 3

°C
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 Tanulmányozd az ábrát, és oldd meg a függőleges földrajzi övezetességgel kapcsolatos feladatokat!

a) Nevezd meg a számokkal jelölt növényzeti öveket!

 1 

 2 

 3 

b) Mely jellegzetes határvonalakat jelölik a nagybetűk az ábrán? Írd a meghatározás után a határvonal nevét és betűjelét!

Meghatározás A határvonal neve A határvonal betűjele

A magányosan álló fák el-
terjedésének felső határa.

Az állandó hó- és jégborítás 
alsó határa.

A zárt erdőségek kiterjedé-
sének felső határa.

9 pont

8.

1000

1
0

2000

3000

4000
m

2

3
A

B
C
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 Tanulmányozd az alábbi éghajlati diagramokat és adatsorokat, majd oldd meg a feladatokat!

 A) B)

 Az adatsor száma: Az adatsor száma:

A terménycsoport száma:  A terménycsoport száma: 

 Az éghajlat neve: _________________________________ Az éghajlat neve: _________________________________

 C) D)

 Az adatsor száma: Az adatsor száma:

A terménycsoport száma:  A terménycsoport száma: 

 Az éghajlat neve: _________________________________ Az éghajlat neve: _________________________________

9.

J F M Á M J J A O N DSz
0

100
200
300
400
500
600
700
800
900
mm

–40

–30

–20

–10

0

10

20

30

°C

J F M Á M J J A O N DSz
0

50

100

150

200

mm

–40

–30

–20

–10

0

10

20

30

°C

J F M Á M J J A O N DSz
0

100

200

300

400

mm

–40

–30

–20

–10

0

10

20

30

°C

J F M Á M J J A O N DSz
0

50

100

150

200

mm

–40

–30

–20

–10

0

10

20

30

°C

GEOSZFÉRÁK KÖLCSÖNHATÁSAI ÉS A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG

OH_FOL1112_gyujtemenysorozat jav.indd   256OH_FOL1112_gyujtemenysorozat jav.indd   256 2022. 06. 10.   9:142022. 06. 10.   9:14



257

a)  Melyik éghajlati diagramot melyik adatsor alapján készítették el? Írd az éghajlati diagramok alatti négyzetbe a megfe-
lelő adatsor számát!

1. J F M Á M J J A Sz O N D

Havi közép-
hőmérséklet (°C) 23 23 21 17 13 9 10 11 13 15 19 22

Havi csapadék-
mennyiség (mm) 103 82 122 90 79 68 61 68 80 100 90 83

2. J F M Á M J J A Sz O N D

Havi közép-
hőmérséklet (°C) 27 27 27 27 26 26 25 27 27 27 27 27

Havi csapadék-
mennyiség (mm) 256 276 349 306 271 199 165 157 191 214 244 217

3. J F M Á M J J A Sz O N D

Havi közép-
hőmérséklet (°C) 12 13 16 20 24 27 28 28 26 21 16 13

Havi csapadék-
mennyiség (mm) 20 38 71 116 165 183 205 186 170 72 38 13

4. J F M Á M J J A Sz O N D

Havi közép-
hőmérséklet (°C) 20 23 28 30 31 30 29 29 30 28 24 21

Havi csapadék-
mennyiség (mm) 0 5 27 43 121 259 301 306 290 160 35 3

b) Mely éghajlatokra vonatkoznak az éghajlati diagramok? Írd a megfelelő éghajlat nevét a diagramok alatti vonalakra!

c)  Az alábbi, számokkal jelölt terménycsoportok egy-egy földrajzi övre / területre jellemzőek. Írd az éghajlati diagramok 
alatti négyzetbe az övre / területre jellemző terménycsoport számát! Nem tudsz minden terménycsoportot elhelyezni!

1. rizs, tea, gyapot 2. banán, kakaó, kaucsuk 3. búza, kukorica, napraforgó

4. gyapot, kávé, földimogyoró 5. rozs, burgonya, árpa
12 pont

 Egészítsd ki a táblázat hiányzó mezőit!

Hegység Kialakulásuk sorrendje 
(1 = legidősebb; 
4 = legfi atalabb)

Melyik hegységrendszer 
tagja?

Melyik földtörténeti 
időben alakult ki?

Francia-középhegység

Andok 

Skandináv-hegység

Himalája

           12 pont

10.
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VII.  Átalakuló települések, eltérő demográfi ai problémák 
a 21. században

 Oldd meg a világ népességével kapcsolatos feladatokat az ábra segítségével!

a) Olvasd le az ábráról, hogy hozzávetőleg mekkora volt a világ népességszáma 1950-ben! 

b) Állapítsd meg, hogyan változott a világnépesség növekedésének üteme a 20. század közepétől! 

c)  Számítsd ki, hogy a világnépesség hány %-a élt a legnépesebb kontinensen 2019-ben! Kerekíts egy tizedesjegyre!
A számítást itt végezd el! (2 pont)

 Válasz: __________________ % 

d)  Számítsd ki, mekkora volt Európa átlagos népsűrűsége 2019-ben! (Európa területe: 10,5 millió km2.) Kerekíts egy 
tizedesjegyre! A válasz csak mértékegységgel együtt fogadható el! 
A számítást itt végezd el! (2 pont)

 Válasz: __________________ 

e) Karikázd be az egyetlen hamis állítás sorszámát! 

 1. A világ népességszáma 2019-ben közel nyolcszor akkora volt, mint 200 évvel korábban.

 2. 1820 és 1900 között a világ népességszáma megtriplázódott.

 3. Az amerikai kontinensen élők száma 2019-ben meghaladta az egymilliárd főt.

 4.  A vizsgált időszakban egyre kevesebb időre volt szükség ahhoz, hogy a világ népességszáma újabb egymilliárd fővel 
gyarapodjon. 

7 pont

1.
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Észak-Amerika:  587,71 millió fő

Dél-Amerika: 427,2 millió fő

Európa:  748,38 millió fő

Afrika: 1,3 milliárd fő

Ázsia: 4,6 milliárd fő

Ausztrália és Óceánia: 42,13 millió fő

A Föld népessége 2019-ben: 7,71 milliárd fő
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A Föld népessége kontinensenként
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 Tanulmányozd a korfákat, majd oldd meg a feladatokat! 

a) Írd a megfelelő korfa betűjelét az állítások elé! 

 _______ 1. Egyre kevesebb gyermek születik.

 _______ 2. Az egy nőre jutó születésszám magas.

 _______ 3. A korfa egy elöregedő társadalom népességét ábrázolja.

 _______ 4. Egyre kevesebb munkavállalóra egyre több inaktív kereső jut. 

 _______ 5. Magas az átlagéletkor.

 _______ 6. Alacsony a nyugdíjaskorúak aránya.

b) Mindkét országnak szüksége lenne népesedéspolitikai beavatkozásra. Miért? Válaszodat indokold!

7 pont

2.
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 Oldd meg a népesedési átmenettel kapcsolatos feladatokat!

a) Nevezd meg, mit jelölnek a diagramon szereplő nagybetűk!

 A __________________________________________ C 

 B __________________________________________ D 

b)  Párosítsd a korfákat a népesedési átmenet szakaszaival! Írd a megfelelő korfa számát a szakaszok alatt lévő négyze-
tekbe! 

1 2 3 4 5

c)  A népesedési átmenet mely szakaszaira vonatkoznak az állítások? Írd a megfelelő szakasz(oka)t jelölő római szá-
mo(ka)t az állítások elé!

 _______ 1. Magas a születések és a halálozások száma. 

 _______ 2.  A javuló egészségügyi ellátásnak és a növekvő életszínvonalnak köszönhetően magas a lakosság születés-
kor várható átlagos élettartama. 

 _______ 3. A halálozások száma az egészségügyi ellátás és az életkörülmények javulása miatt csökken. 

 _______ 4. A rohamosan növekvő népességszámú afrikai országok ebben a szakaszban tartanak.

 _______ 5. Ebben a népesedési szakaszban volt Európa az első ipari forradalom kezdetétől egészen a 19. század végéig. 

 _______ 6. Közép- és Kelet-Európa államainak többsége jelenleg ebben a szakaszban tart.

 _______ 7. Ebben a szakaszban lelassult a népességszám növekedésének üteme. 
16 pont

3.
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 Oldd meg a népsűrűséggel kapcsolatos feladatokat a térkép segítségével! 

a)  A térképen számokkal jelölt területek népsűrűsége – eltérő okokból – rendkívül alacsony. Állapítsd meg, mely termé-
szetföldrajzi tényezőkre vezethető ez vissza! Írd a megfelelő tényező nevét a számok után!

 1 

 2 

 3 

 4 

b)   Állítsd népsűrűség szerint csökkenő sorrendbe az alábbi területeket! Írd a betűket a megfelelő négyzetbe!
  Csak a helyes sorrendért jár pont!

A) Arab-félsziget  B) Kínai-alföld  C) Kárpát-medence  D) Grönland

> 
   

>  >

c) Melyik ország népsűrűsége mutatja a legnagyobb területi különbségeket az alábbiak közül? Karikázd be!

Németország                  Fülöp-szigetek                  Egyiptom                  Dél-Korea
6 pont

4.
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 Egészítsd ki az államformákra vonatkozó ábrát a megfelelő fogalmakkal és földrajzi nevekkel! Írd a számokat az 
ábra megfelelő részébe!  

 1. monarchia  6. szocialista népköztársaság 11. Szaúd-Arábia
 2. a hatalmat a párt vezetői gyakorolják  7. abszolút monarchia 12. Egyesült Királyság
 3. alkotmányos monarchia  8. szövetségi köztársaság 13. Németország
 4. köztársaság  9. Japán 14. Brazília
 5. az uralkodó szerepe formális 10. Amerikai Egyesült Államok

14 pont

 Oldd meg a világvallásokkal kapcsolatos feladatokat! 

a)  A képen az a város látható, amelyre három világvallás hívei is 
központjukként tekintenek. Nevezd meg a várost!

b)  Nevezd meg a képen látható városra jellemző három világval-
lást!

c)  Karikázd be az alábbi állítások közül azoknak a sorszámát, amelyek a fenti három világvallás egyikére sem vonatkoznak!

 1. Indonézia lakóinak többsége e vallás híve.

 2. Oroszország jellemző vallása.

 3. Szent helyei a Gangesz mentén és a Himalája előterében találhatók.

 4. A legtöbb hívővel rendelkező világvallás.

 5. Szent könyve a Korán.

 6. E vallásra épül az indiai kasztrendszer.

d)  A képen látható városba sok turista látogat el minden évben. Az angolon túl mely, a helyiek által széles körben beszélt 
nyelv ismerete jelenthet előnyt a látogatók számára a szent helyek meglátogatásakor? Nevezd meg!

7 pont

5.

6.
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 Oldd meg a településtípusokkal kapcsolatos feladatokat! 

a) Mely településtípusokat ábrázolják a rajzok? Nevezd meg azokat! Írd a nevüket a táblázat második sorába! 

Település-
típus neve

Állítások 
száma

b) Melyik településtípusra jellemzőek az alábbi állítások? Írd az állítások számát a táblázat legalsó sorába! 

 1. Jellemzően egyetlen hosszú utcája van, amely mentén sorakoznak a házak. 
 2. Utcahálózata szabálytalan. 
 3. Egymásra merőleges utcái nagyfokú tervezettséget mutatnak. 
 4. Ez a településtípus a hegyvidékek hosszan elnyúló völgyeiben jellemző. 

c) Nevezd meg, hogy hazánk melyik tájegységére jellemzőek a szeres települések! 

d) Hazánk mely tájain van még jelen a tanyavilág? Nevezz meg egyet! 

e)  Napjainkban egyre többen érdeklődnek a tanyasi életmód és a tanyára költözés iránt. Mivel magyarázható ez a fellen-
dülés? Fogalmazz meg egy okot! 

10 pont

 Írd a településtípusokra vonatkozó állítások sorszámát a halmazábra megfelelő helyére! 

  1. Állandó településtípus.
  2. Központi funkcióval rendelkezik.
  3. Lakó- és munkahely.
  4. Kialakulása a mezőgazdasági tevékenységhez köthető.
  5. Csoportos településforma.
  6.  Az első ipari forradalommal ennek a településformának a népesség-

száma rohamos növekedésnek indult.
  7. Idegenforgalmi jelentősége is lehet.
  8. A Nyírségben jellemzően „bokrokban” fordul elő.
  9. A világ lakosságának több mint fele ilyen településen él.
 10.  Korszerű, gépesített formái az amerikai farmokkal mutatnak hason-

lóságot.
10 pont

7.

8.
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 Oldd meg a városfejlődéssel kapcsolatos feladatokat! 

a) Azonosítsd a városfejlődés szakaszait! Írd a szakasz nevét a táblázat üres részébe!

1.  Egyre többen szembesülnek a nagyvárosi élet ké-
nyelmetlenségeivel, és inkább a csendesebb, tisz-
tább levegőjű elővárosokba költöznek.

2.  A nagyvárosok központi részei felújításon esnek át, 
a belső kerületek sokkal vonzóbbá és élhetőbbé 
válnak, ezért egyre többen – zömében � atalok – 
költöznek be ezekre a területekre.

3.  A nyugodt vidéki környezet, a családias hangulatú 
falvak és a szórványtelepülések felértékelődnek, 
többen kifejezetten gazdálkodás vagy életmódvál-
tás céljából költöznek távolabb a nagyvárostól.

4.  A városi lakosságszám gyorsan nő, a város területe 
gyarapodik, új lakótelepek, lakónegyedek épülnek.

b)  Állítsd időrendi sorrendbe a fenti szakaszokat! Írd a szakasz számát a megfelelő vonalra! Kezdd a legkorábbival! 
Csak a helyes sorrendért jár pont! 

________    ________    ________    ________

c)  Több európai és észak-amerikai nagyvárosban is megfi gyelhető a dzsentrifi káció jelensége. Ez a városrehabilitáció 
egyik formája, melynek keretében a leromlott belvárosi tömbök „ráncfelvarráson” esnek át és új – jellemzően magas 
színvonalú – szolgáltatásokkal bővülnek. A városfejlődés melyik szakaszához köthető ez a folyamat? Írd a szakasz 
számát a négyzetbe! 

d) Határozd meg az agglomeráció fogalmát! 

e) Nevezd meg az alábbi két, nagyvárosok agglomerációinak összeolvadásával létrejött megalopoliszt!

 1. Boston, New York, Washington D.C.: 

 2. Tokió, Jokohama: 

9 pont

9.
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265A NEMZETGAZDASÁGTÓL A GLOBÁLIS VILÁGGAZDASÁGIG

VIII.  A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig

 Az alábbi ábra a négy gazdasági szektor szerepének időbeli változását szemlélteti.  Tanulmányozd az ábrát, majd 
oldd meg a feladatokat! 

a) Nevezd meg, hogy mire utalnak az ábra bal oldalán látható számok!

b) Nevezd meg a számokkal jelölt gazdasági szektorokat!

 1. __________________________________________ 3. 

 2. __________________________________________ 4. 

c) Melyik szektorra igazak az alábbi állítások? Írd a megfelelő gazdasági szektor számát az állítás előtti vonalra! 

______ Ebbe a szektorba tartozik az erdőgazdálkodás és a halászat. 

______ Idetartozik a ruházati cikkek előállítása. 

______ Ezt a szektort „tudásgazdaságnak” is nevezik. 

______ Az ásványi nyersanyagok kitermelése ennek a szektornak a része. 

______ Ennek a szektornak a feladata az egészségügyi ellátás biztosítása.

______ A posztindusztriális társadalmakban ez a szektor foglalkoztatja a munkavállalók legnagyobb részét.

______ A volt szocialista országok jellemzően ennek a szektornak a fejlesztését helyezték előtérbe. 

d) Hazánkban melyik gazdasági szektorban dolgoznak a legtöbben? Írd a szektor nevét a vonalra! 

e) Fogalmazd meg egy mondatban, mit jelent a foglalkozási átrétegződés! 

f)  A foglalkozási átrétegződés a világ különböző részein eltérő időpontokban megy végbe. Fogalmazz meg egy okot, 
hogy miért! 

15 pont
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266 A NEMZETGAZDASÁGTÓL A GLOBÁLIS VILÁGGAZDASÁGIG

 Oldd meg a fejlettségi mutatókkal kapcsolatos feladatokat az emberi fejlettségi index (HDI) 2020. évi területi 
különbségeit szemléltető térkép segítségével!

a) Nevezz meg egyet a legalacsonyabb fejlettségi kategóriába sorolt országok közül! 

b)  Állítsd az index értékei alapján csökkenő sorrendbe az alábbi országokat! Írd a betűket a megfelelő négyzetbe! Csak a 
helyes sorrend esetén jár pont!

A) Norvégia B) Etiópia C) Szaúd-Arábia D) Egyiptom E) Argentína

        
>

                
>

                
>

                
>

        

c) Mennyi volt Magyarország HDI-értéke 2020-ban? Karikázd be a helyes választ! 

0,542                       0,725                       0,854                       0,942

d) Mely három tényező alapján számítják ki az emberi fejlettségi indexet? Sorold fel ezeket!

e)  Fogalmazd meg, miért tartják az emberi fejlettségi indexet a fejlettségbeli különbségek bemutatására alkalmasabb-
nak, mint a bruttó hazai terméket vagy a bruttó nemzeti jövedelmet! 

f) Nevezz meg két olyan körülményt, amely a HDI értékének csökkenéséhez vezethet! 

 – 

 – 

9 pont
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267A NEMZETGAZDASÁGTÓL A GLOBÁLIS VILÁGGAZDASÁGIG

 Döntsd el, hogy az alábbi állítások közül melyek igazak a világgazdaság centrum- és perifériatérségeire!
Írd az állítások számát a táblázat megfelelő rovatába! 

  1. A legmagasabb gazdasági fejlettségű országok, jóléti államok tartoznak ebbe az országcsoportba.
  2. Az ide sorolt országok többnyire a déli félteke államai.
  3. Exportcikkeik zöme mezőgazdasági termék, vagy feldolgozatlan nyersanyag.
  4. A vezető transznacionális vállalatok többségének itt található a székhelye.
  5. Sokszínű kultúrájú és társadalmú országokat is találunk közöttük.
  6. Ezeknek az országoknak egy része gyarmati múlttal rendelkezik.
  7. A félperiféria országok – fejlődésük üteme alapján – ezekhez az országokhoz közelítenek.
  8. A megfelelő infrastruktúra és a működőtőke hiánya gyakran megnehezíti gazdaságuk fejlődését.
  9. Egy 0,9-es HDI-értékkel rendelkező ország ebbe a kategóriába sorolható.
 10. A népességszám nagyon nagy ütemben növekszik, ami jelentős terhet ró a gazdaságra és az ellátórendszerekre.
 11. A Triád országai idetartoznak.
 12. Alacsonyabb fokú urbanizáció jellemzi.
 13. A nemzetközi migráció célterületeinek számítanak.
 14. A rájuk sokszor jellemző egyoldalú világpiaci függés jelentős gazdasági és társadalmi veszélyeket hordoz magában.
 15. A globális világgazdaság szereplői.

Centrumtérségekre igaz Perifériatérségekre igaz Mindkettőre igaz

       
15 pont

3.
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268 A NEMZETGAZDASÁGTÓL A GLOBÁLIS VILÁGGAZDASÁGIG

 Olvasd el a globalizációval foglalkozó alábbi szemelvényt, majd oldd meg a kapcsolódó feladatokat! 

a) Fogalmazd meg, mit jelent a globalizáció! 

b)  Magyarázd meg, milyen kapcsolatot lát a szemelvény szerzője a globalizációra jellemző folyamatok és a korona-
vírus-járvány terjedése között! 

c)  A globalizáció ellenzői gyakran érvelnek a folyamat negatív hatásaival. Karikázd be a lehetséges negatív hatások 
számát! 

1. Az internet forradalmasította a kommunikációt, gyorsabbá és hatékonyabbá tette a munkavégzést.

 2. A transznacionális cégek tevékenysége környezeti károkhoz vezethet.

 3. Az új technológiák és innovációk gyorsabban terjednek szét a világban.

 4. A globalizációval megjelenő új szokások veszélyeztethetik az adott ország vagy közösség kultúráját, tradícióit.

 5. Világszerte hozzáférnek az emberek a különböző termékekhez és szolgáltatásokhoz.

 6. Sokkal könnyebb ma információhoz jutni, mint korábban bármikor.

 7.  Életünk szinte minden részén érezhető a digitalizáció fokozatos térhódítása, ami növeli az okoseszközökön, 
weboldalakon tárolt vagy megosztott adatainkkal való visszaélés esélyeit.

d) Milyen változások tették lehetővé a „világ bármely pontjára való utazás szabadságát”? Nevezz meg két okot! 

 – 

 – 

e)  Milyen következményekkel járhat a szemelvény utolsó mondatában szereplő esemény az Egyesült Királyság társadal-
mi-gazdasági életére nézve? Sorolj fel két lehetséges következményt!

 – 

 – 

10 pont

4.

Az elmúlt évben némileg hiányzott a világ bármely pontjára való utazás szabadsága, az integrált globális ellátási lán-
cok, valamint az egymással összekapcsolt piacok és a nemzetgazdaságok virágzása. 2020 márciusa óta utazási korlá-
tozásokat, karanténokat, nemzeti zárlatokat, magas munkanélküliséget és üzleti bezárásokat láttunk. 
A Covid-19 járvány hatásai gyakorlatilag minden egyes ország gazdaságát érintették. Valójában 2020 szeptemberétől 
minden fejlett gazdaság recesszióba vagy depresszióba került. Sokan azt állítják, hogy az országok közötti összekap-
csolódás és függőség még súlyosbíthatja a gazdasági és potenciális közegészségügyi hatást.
Hosszú ideig az üzleti globalizációt olyan geopolitikai események gyorsították fel, mint Kína fokozatos nyitása 1979-
től és a berlini fal lebontása 1989-ben. Azonban a globalizációs folyamatok már nem voltak olyan erősek a világjár-
vány kitörése előtt sem, mint a korábbi években. A folyamatot több olyan nagy politikai esemény is befolyásolta, mint 
az Egyesült Királyság 2016-os szavazása az Európai Unióból való kilépésről. 

(Forrás: https://makronom.mandiner.hu/cikk/20210213_a_koronavirus_jarvany_jelentene_a_globalizacio_veget 
nyomán, módosítva, 2021. február)

A koronavírus-járvány jelentené a globalizáció végét?
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269A NEMZETGAZDASÁGTÓL A GLOBÁLIS VILÁGGAZDASÁGIG

 Oldd meg az alábbi, pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos feladatokat! Karikázd be a helyes állítás betűjelét! 

1. Melyik állítás igaz a részvényekre?

  A) A legbiztonságosabb befektetési formának tartják.

  B) Csak a jegybank vagy az állam bocsáthatja ki. 

  C) Tulajdonosa jellemzően hitelek törlesztésére használja.

  D) Az értékpapírok egyik formája.  

2. Melyik állítás igaz a kötvényekre?

  A) Tulajdonjogot és osztalékot biztosít a tulajdonosának.

  B) Egy meghatározott összeg kifi zetéséről szóló kötelezettségvállalást jelent. 

  C) A beruházási szerződés másik elnevezése.

  D) Az állam kivételével minden gazdasági szervezet bocsáthat ki.

3. Melyik állítás igaz az infl ációra?

  A) A pénz vásárlóértékének a növekedése.

  B) A felvett hitel ára. 

  C) Az árak tartós emelkedése.  

  D) Az árszínvonal folyamatos csökkenése.

4. Melyik állítás igaz a tőzsdékre?

  A) A kétszintű bankrendszer legfelső szintjét képviselik.

  B) Árucikkek és értékpapírok kereskedését teszi lehetővé brókerek közreműködésével.

  C) Fejlesztési hitelt biztosítanak átmenetileg bajba jutott országok számára.

  D) A közös piac hatékony működtetéséért felelős intézmények.

5. Melyik állítás igaz a valutaárfolyamra? 

  A) Különböző országok hivatalos fi zetőeszközeinek egymáshoz viszonyított értéke. 

  B) A bankszámla- és bankkártyahasználat bankonként eltérő költségeit hasonlítja össze.

  C) Mérőszám, ami a pénzromlás mértékét mutatja meg.

  D) Egy valuta bármely másik valutára való átválthatóságát jelenti. 
5 pont

5.
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270 A NEMZETGAZDASÁGTÓL A GLOBÁLIS VILÁGGAZDASÁGIG

 Válaszolj az árfolyamokkal kapcsolatos kérdésekre! 

  Egy francia család a Balatonnál tölt egy hetet. Úgy döntenek, hogy 400 eurót beváltanak forintra, hogy könnyebben 
boldoguljanak. Sétájuk során négy pénzváltót is láttak. Az alábbi árfolyamokat jegyezték fel.

Pénzváltó
száma

1 euró

vétel eladás

1. 340 HUF 350 HUF

2. 348 HUF 355 HUF

3. 355 HUF 358 HUF

4. 350 HUF 370 HUF

a) Melyik pénzváltónál érdemes beváltani az eurót? Írd a pénzváltó számát a vonalra! 

b) Melyik pénzváltó dolgozott a legnagyobb haszonnal? Írd a megfelelő pénzváltó számát a vonalra!

 Indokold meg, miért! 

c)  A család a vártnál több helyen tudott bankkártyával fi zetni. Hazautazás előtt úgy döntöttek, hogy a megmaradt 
40 000 forintot visszaváltják euróra. Mivel az 1. számú pénzváltó volt a legközelebb, azt választották. Mennyi eurót 
kaptak kézhez? A számítást itt végezd el! (2 pont)

 Válasz: _____________ eurót.

d)  A család két hónappal korábbra tervezte az utazását. Az eredetileg tervezett időpontban az euró középárfolyana 
320 Ft körül mozgott. Mi történt a forinttal az azóta eltelt időszakban? 

6 pont

 Oldd meg az adósságválsággal kapcsolatos feladatokat! 

a)  Melyek az adósságválság kialakulásának legfőbb okai? Állítsd logikai sorrendbe a folyamatokat! Írd a betűket a meg-
felelő sorrendben az üres négyzetekbe! Csak a helyes sorrendért jár pont!

 A) Az 1980-as évek elején növekedtek a hitelkamatok.
 B)  A hitelt felvevő országok gazdasági növekedése lassúbb volt a vártnál, ezért nem tudták önerőből törleszteni a 

hiteleiket.
 C) Az országok tartósan eladósodtak, adósságcsapdába kerültek.
 D) A hitelek visszafi zetésére újabb hiteleket vettek fel az országok.
 E) Minden hitelért forduló ország pénzhez jutott („olcsó hitelek” korszaka).
 F) 1973-ban és 1979-ben jelentősen nőtt a kőolaj világpiaci ára („kőolajár-robbanás”).
 G) A kőolaj-exportáló országokban hatalmas pénzmennyiség halmozódott fel.

6.

7.

OH_FOL1112_gyujtemenysorozat jav.indd   270OH_FOL1112_gyujtemenysorozat jav.indd   270 2022. 06. 10.   9:142022. 06. 10.   9:14



271A NEMZETGAZDASÁGTÓL A GLOBÁLIS VILÁGGAZDASÁGIG

b) Döntsd el, hogy igazak (I) vagy hamisak (H) az alábbi állítások! Írd a megfelelő betűt az állítások sorszáma elé!

 ______ 1. A világ adósságállománya egyenlőtlenül oszlik el az egyes országok között.

______ 2.  A fejletlen gazdaságú országok esetében sokszor már a lakosság alapvető ellátásának biztosításához is hitel-
felvételre van szükség.

 ______ 3. A nemzetközi pénzintézetek csak a magasabb gazdasági fejlettségű országoknak hajlandók hitelt nyújtani.

______ 4. Az eladósodásnak nincs számottevő hatása az érintett ország gazdasági fejlődésére.

______ 5.  A kölcsönt felvevő országok eladósodásához az exportorientált ágazatok teljesítményének visszaesése is 
hozzájárulhat.

c) A hitelek, kölcsönök az államháztartás bevételi oldalán jelennek meg. Nevezz meg két másik bevételi forrást! 

d) Magyarázd meg, mit jelent az államháztartás hiánya! 

9 pont

 Az alábbi ábra az integrációs folyamat különböző szintjeit mutatja be. Oldd meg az ábrával kapcsolatos feladato-
kat! Segítségképpen egy-egy információt előre megadtunk. 

a) Mit fejez ki az ábra vízszintes tengelyére helyezett nyíl iránya? 

b)  Írd az integrálódás különböző szintjeinek megfelelő betűket az ábrán lévő négyzetekbe! Az „A” betűt már előre beírtuk.

 A) politikai unió C) szabadkereskedelmi övezet E) közös piac

 B) vámunió D) gazdasági-pénzügyi unió

c)   Társítsd az alábbi jellemzőket az egyes szintekhez! Írd a számokat a szintek mellett lévő körökbe! Az 1. számot már 
előre beírtuk. 

 1.  Az integráción belül nincsenek kereskedelmi korlátozások, de a tagállamok különböző vámpolitikát folytathatnak 
az integráción kívüli országokkal.

 2. A tagországok közös, összehangolt gazdaságpolitikát folytatnak, néhányan már a közös fi zetőeszközt is bevezetik.
 3. Közös politikai intézményrendszer és közös kormányzás jellemzi.
 4. Megvalósul az árucikkek, a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő szabad áramlása.
 5. Az integráció tagjai egységes vámpolitikát vezetnek be az integráción kívüli országokkal szemben.

d) Az integrációs folyamat melyik szintjén tart jelenleg az Európai Unió? Írd a megfelelő betűt a vonalra! 

10 pont

8.

A

1
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 Írd a megfelelő nemzetközi szervezet betűjelét az állítások elé! Nem tartozik minden intézményhez állítás!

A B C

D E F

G H I

______ 1. Elsődleges célja a globális élelmiszer-biztonság megteremtése és fenntartása, valamint az éhezés visszaszorítása.

 ______ 2.  Feladata, hogy világjárványok idején adatokat szolgáltasson és javaslatokat fogalmazzon meg az országok 
számára (pl. a vakcinahasználattal kapcsolatban).

 ______ 3. Katonai szövetség, melynek hazánk is tagja.

 ______ 4. Céljai közé tartozik a természetes élőhelyek, a biológiai sokszínűség és a veszélyeztetett fajok védelme.

 ______ 5. Bécsi központú intézmény, a kőolaj-exportáló országok egy részét tömöríti.

 ______ 6. Ennek az intézménynek a logójával lehet találkozni hazánk világörökségi helyszínein.

 ______  7. A legnagyobb nemzetközi szervezet, központja New Yorkban található.

7 pont

 Oldd meg a BRICS-országokkal kapcsolatos feladatokat! 

a) A BRICS-országok földrajzi szempontból sok hasonlóságot mutatnak. Nevezz meg két hasonlóságot!

– 

 – 

b) A BRICS betűszóban szereplő „S” betű a legfejlettebb gazdaságú afrikai országot jelöli. Nevezd meg ezt az országot! 

c)  Hasonlítsd össze a BRICS-országokat! Írd a megfelelő relációs jeleket (>, <, =) a táblázat középső oszlopába! 
Az országok a betűszóban szereplő betűjelükkel szerepelnek a táblázatban. 

1. ’C’ ország népességének növekedési üteme ’I’ ország népességének növekedési üteme
2. ’B’ ország kávétermelése ’S’ ország kávétermelése
3. ’R’ ország ismert szénhidrogénkészleteinek 

mennyisége
’C’ ország ismert szénhidrogénkészleteinek 
mennyisége

4. az egy főre jutó GDP értéke ’R’ országban 2019-ben az egy főre jutó GDP értéke ’I’ országban 2019-ben

7 pont

9.

10.
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IX.  Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében 
és Európában

 Oldd meg a hazánk legmagasabb pontjával kapcsolatos feladatokat!

a) Hazánk melyik hegységében készült a felvétel? Nevezd meg! 

b) Nevezd meg a hegység déli előterében fekvő, a hegység kapujának is tartott várost és annak megyéjét! 

 Város: __________________________________________ , Megye: 

c) Nevezd meg, hogy melyik kőzet építi fel a hegység jelentős részét!  

 Nevezd meg, hogy melyik földtörténeti időszakban jött létre a hegység fő kőzetanyaga!  

d)  A Kékes csúcsán lévő TV-toronyból tiszta időben akár a szlovák–lengyel határon magasodó hegységig is ellátni. 

Nevezd meg a hegységet! 

e) Fejtsd ki, hogy milyen szerepet tölt be a Kékes hazánk idegenforgalmában! 

7 pont

 Írd a hazánk állóvizeivel kapcsolatos állítások sorszámát a halmazábra megfelelő helyére! Néhány állítás egyik 
állóvízre sem vonatkozik, ezek számát írd a vonalra!

 Egyikre sem vonatkozik: _____________________

  1. Medencéjét döntően nem belső erők hozták létre.
  2.  Vízháztartásának szabályozásában nagy szerepe van a Zalának és a 

Siónak.
  3. Több magyarországi megye osztozik a területén.
  4. Környéke az ország legcsapadékosabb tája.
  5.  Környezetének arculatában meghatározó szerepet játszik az egykori 

vulkanizmus formakincse.
  6. Szerepel a világörökségek listáján.
  7. Déli részén található hazánk legnagyobb teljesítményű vízerőműve.
  8. Északi partvidékén borvidékek alakultak ki.
  9. Területe megközelíti a 600 km2-t.
 10. A tó és környezete hazánk külföldiek által leglátogatottabb idegenforgalmi régiói között van.
 11. A partján fekvő legnagyobb település megyeszékhely.

11 pont

1.

2.

Balaton

Tisza-tó Fertő

MAGYARORSZÁG – HELYÜNK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 
ÉS EURÓPÁBAN
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 Tanulmányozd a térképet, és oldd meg a hazánk éghajlatával kapcsolatos feladatokat!

a)  A nyilak a hazánk éghajlatát befolyásoló hatásokat 
jelölik. Nevezd meg azokat! 

1.  hatás

 2.  hatás    

 3.  hatás

b)  Írd a hatást jelölő nyíl sorszámát a megállapítások 
után! 

A) Szeles, hűvös és csapadékos időjárást okoz.

  _______

 B)  Télen többnyire hideg, száraz, derült időjárást okoz.

 _______

c)  Mely állítások igazak a térképen körrel jelölt területre? Húzd alá! 

 1. Hazánk legszelesebb területe.

 2. Hazánk legmagasabb átlaghőmérsékletű területe.

 3. Hazánk legszárazabb területe.

 4. Hazánk legcsapadékosabb területe.

7 pont

 Olvasd el a Tisza szennyezéséhez kapcsolódó sajtóhírt, és oldd meg a kapcsolódó feladatokat! 

a)  Egykor a Tisza teljes szakasza hazánk területén volt, ma viszont már a forrása és a torkolata is egy másik ország terü-
letén van. Nevezd meg ezeket az országokat!

 Forrás: ________________________________________    Torkolat: 

b) A Kárpátok melyik részén ered a Tisza? Karikázd be a helyes választ! 

Északnyugati-Kárpátok  Északkeleti-Kárpátok  Keleti-Kárpátok  Déli-Kárpátok

c) Nevezd meg a Tiszán előforduló vízszennyezés két jellemző formáját! 

 – 

 – 

d)  A folyóból kiemelt hulladék egy részéből – megfelelő tisztítás és átalakítás után – használati cikkek állíthatók elő. 

Nevezd meg e folyamatot! 

e) Hogyan lehetne csökkenteni a vízszennyezés mértékét a Tisza forrásvidékén? Fogalmazz meg két lehetőséget! 

 – 

 – 

8 pont

3.

4.

1.

3.

2.

A nagy Tisza Expedícióval, a Tisza teljes hosszának feltérképezésével zárult az a határokon átnyúló program, amelyet
a Tiszai PET Kupa két évvel ezelőtt indított el. A program során a PET Kupa szakemberei és önkéntesei felmérték a víz-
szennyezés gócpontjait, illetve fejlesztették az online adatbázist, hogy minden eddiginél hatékonyabbá váljon a Tisza 
vízgyűjtő területén kifejtett folyóvédelmi tevékenység. A felmérés eredményeként a folyót szegélyező hazai ártéri 
erdőkben közel 3000 szennyezett területet tártak fel, amelyből 300-at sikerült megtisztítani.

(Forrás: https://petkupa.hu/hu_HU/tiszta-viz-boldog-tisza-eredmenyek alapján, módosítva)
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 Válaszolj a Dunával kapcsolatos kérdésekre a szemelvény segítségével!

a) Milyen időjárási állapot okozta a rekordalacsony vízállást? 

b) Hogyan befolyásolhatta az alacsony vízállás a dunai hajózást? 

c) Milyen éghajlati okkal magyarázható a Duna vízszintjének tavaszi emelkedése? 

d) Az éghajlatváltozással várhatóan a hasonló vízállásrekordok valószínűsége is nő majd. Miért? 

e) Mi a Duna gazdasági jelentősége hazánkban? Fogalmazz meg két példát! 

 – 

 – 

6 pont

5.

„Az elmúlt időszak csapadékszegény időjárása miatt több helyen is megdőlt az eddigi legalacsonyabb vízállás re-
kordja legnagyobb folyónkon, a Dunán. Szerda délelőtt a fővárosban 41 centiméterrel állt be az új negatív rekord, az 
alsóbb szakaszokon viszont 20-30 centiméter is volt a rekorddöntés. Budapestnél eddig 51 centiméter volt a valaha 
mért legalacsonyabb vízállás, amelyet 1947. november 6-án regisztráltak. Ezt szárnyalta túl a szerdán mért 41 cm-es 
érték. Ismét előbukkant az Ínség-szikla a Gellért-hegy lábánál, mely 93 centiméteres vízállásnál kezd látszani, valamint 
újra átjárható a Margit híd alatti alagút is.” (2018. október)

Forrás: https://www.idokep.hu/hirek/soha-nem-volt-meg-ilyen-keves-viz-a-dunaban 
https://www.idokep.hu/hirek/tiz-centivel-dolt-meg-a-duna-eddigi-legalacsonyabb-vizallasa 
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 Válaszolj a hazánk demográ� ai viszonyaival kapcsolatos kérdésekre a térkép segítségével!

a) Melyik megyénk lakosságszáma csökkent 1990 és 2020 között a legnagyobb mértékben (%)? 

b) Melyik dunántúli megye lakosságszám-változása volt pozitív a vizsgált időszakban? 

 Mi lehet e változás oka? Fogalmazz meg két lehetséges okot! 

 – 

 – 

c) Milyen okok állhatnak Pest megye lakosságszám-növekedésének hátterében? Fogalmazz meg két lehetséges okot! 

 – 

 – 

d) Hány fővel csökkent hazánk lakosságszáma 1990 és 2020 között? _______________ fővel

e) Igazak (I) vagy hamisak (H) az alábbi állítások? Írd a megfelelő betűt az állítás sorszáma elé!  

 _____ 1. A legalacsonyabb lakosságszámú megye az Észak-Alföld régióban található.

 _____ 2.  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2020-as lakosságszáma megegyezik Hajdú-Bihar megye harminc évvel 
korábbi lakosságszámával.

 _____ 3. A Dél-Dunántúl régió lakosságszáma több mint százezer fővel csökkent 1990 és 2020 között.

 _____ 4. 2020-ban minden harmadik magyarországi lakos Budapesten élt.

f) Hogyan változott hazánk átlagos népsűrűsége 1990 és 2020 között? Egészítsd ki az alábbi mondatot! 

 Hazánk átlagos népsűrűsége ______________________________, mert 

13 pont

6.

424 473
24,0

276 254
–8,0

306 267
–12,7

382 341
–10,7

315 301
–4,5

227 188
–17,2

334 293
–12,2

761 637
–16,3

572 549
–4,0

549 527
–4,0

426 367
–14,0

439 398
–9,3

412 330
–20,0

544 502
–7,7

345 300
–13,0

418 359
–14,0

254 215
–15,3

420 418
0,0

950 1297
30,3

20171750
–13,2

1990 2020
változás (%)

Békés

Hajdú-Bihar

Borsod-Abaúj-
Zemplén

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Somogy
Tolna

Bács-Kiskun

Vas

Zala

Veszprém

Nógrád

Jász-Nagykun-
SzolnokFejér

Heves

Pest

Komárom-
EsztergomGyőr-Moson-Sopron

Budapest

10 370 9770
–5,8

Magyarország

Baranya

Csongrád-
Csanád

A hazai lakosság számának változása (ezer fő)

MAGYARORSZÁG – HELYÜNK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 
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 Tanulmányozd hazánk 2020. évi korfáját, majd válaszolj az ahhoz kapcsolódó kérdésekre! 

a) A korszerkezet mely sajátos vonására utal az A betűvel jelölt rész? 

 Mi állhat ennek hátterében? 

b) Az egyes korcsoportokba tartozók számarányát tekintve miért különleges a B betűvel jelölt korcsoport? 

 Hányan tartoznak ebbe a korcsoportba, ha az ország lakosságszáma 9,7 millió fő? A számítást itt végezd el! (2 pont)

 A korcsoportba tartozók száma: __________________

c) Milyen tendencia fi gyelhető meg a C betűvel jelölt korcsoportokban? 

 Hogyan lehetne megállítani ezt a tendenciát? Fogalmazz meg két lehetőséget! 

 – 

 – 

8 pont

7.

100+
95–99
90–94
85–89
80–84
75–79
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14

5–9
0–4

10% 8% 6% 4% 2%

2,5% 2,3%
2,3%
2,4%
2,4%
2,6%

3,2%
3,1%
3,3%

4,2%
4,0%

3,4%
3,0%

3,6%
3,9%

3,0%
2,4%

1,7%
1,0%

0,4%
0,1%
0,0%

2,4%
2,6%
2,6%

2,7%
3,4%
3,2%

3,4%
4,2%
4,0%

3,3%
2,7%

3,0%
3,0%

2,0%
1,4%

0,8%
0,4%

0,1%
0,0%
0,0%

0% 0% 10%8%6%4%2%

férfiak nők
A

C

B

év
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 Oldd meg a hazánkban történt ipari beruházásokkal kapcsolatos feladatokat!

   
a) Miért találják vonzónak hazánkat a nemzetközi működőtőke-befektetők? Fogalmazz meg két okot! 

 – 

 – 

b)  Milyen pozitív hatást gyakorolnak ezek a beruházások az adott település társadalmi-gazdasági viszonyaira? Fogal-
mazz meg három lehetséges pozitív hatást! 

 – 

 – 

 – 

c) Nevezd meg a fenti képeken látható vállalatok anyaországát! 

 Samsung: _________________________________ Mercedes-Benz: _________________________________

d) Nevezd meg a két vállalat fő gazdasági tevékenységét! 

 Samsung: _________________________________ Mercedes-Benz: _________________________________

e) Melyik városban készült a második fotó? Nevezd meg! 

f)  Nevezz meg két, a fenti cégek profi ljától eltérő gazdasági ágazatot, amelyben hosszú ideje jelen van a külföldi műkö-
dőtőke Magyarországon! 

 – 

 – 

12 pont

 Társítsd az állításokat a hazai iparvárosokhoz! Írd az állítás sorszámát a megfelelő város neve utáni vonalra! 

1. Az itt található legnagyobb ipari létesítmény jellemzően nem megújuló energiaforrásokat dolgoz fel.
 2. A fővárosi agglomerációban található.
 3. A hazai villamos energia közel felét az itt található erőműben állítják elő.
 4. Megyeszékhely.
 5. Az itt található vegyipari komplexum telepítő tényezőinek egyike a Duna mellékfolyója volt.
 6. A rendszerváltoztatás előtt hazánk vaskohászati fellegvára volt.
 7. A Dunántúli-középhegység területén található.
 8. 100 ezer főt meghaladó népességszámmal rendelkező település.

 Paksra igaz: _______________________ Tiszaújvárosra igaz: _______________________

 Százhalombattára igaz: ______________ Dunaújvárosra igaz: _______________________

 Mind a négyre igaz: ________________ Egyikre sem igaz: __________________________
8 pont

8.

9.
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 Oldd meg az Országos Kékkör túramozgalommal és túraútvonallal kapcsolatos feladatokat! 

Az Országos Kékkört alkotó három túraútvonal és végpontjaik

a)  Az Országos Kékkört alkotó három túraútvonal közül kettőnek is az Írott-kő a nyugati végpontja. Melyik hegység 
területén emelkedik ez a hegy? Nevezd meg!

b)  Az Országos Kékkört alkotó három túraútvonal közül kettőnek is Szekszárd az egyik végpontja. Melyik megye szék-
helye ez a város? Nevezd meg! 

c) Karikázd be annak a két tájnak a nevét, amelyet az Országos Kékkör útvonala nem érint!

Gerecse  Szigetköz  Nagykunság  Vértes  Cserehát

d) Az Országos Kékkör melyik részére igazak az alábbi állítások? Írd az állítások sorszámát a megfelelő vonalra! 

1. Jellemzően középhegységi tájakon vezet át.
  2. Hazánk második legnépesebb városa mellett halad el.
  3. Az útvonal egyes pontjairól látni az Ipoly völgyét.
  4. Egyik pecsételőhelye a hévízi fürdő bejárata mellett van.
  5. Áthalad az ország legmagasabb átlagmagasságú hegységén.
  6. Az útvonalon kirándulóknak jól jön majd egy Mecsek-turistatérkép.
  7. Bazaltsapkás tanúhegyekkel tagolt tájon is átvezet.
  8. Több világörökségi helyszínt is felfűz.
  9. Egyes szakaszai az Őrség területén vezetnek át.
 10. Az itt túrázóknak sem a Tiszán, sem a Dunán nem kell átkelniük.
 11. Keleti végpontja Hollóháza.
 12. Ezen a túraútvonalon kell a legkisebb szintemelkedésre számítani.

 Országos Kéktúra: 

 Dél-dunántúli Körtúra: 

 Alföldi Kéktúra: 

e)  A túramozgalmak egyre népszerűbbek napjainkban. Milyen társadalmi-gazdasági hatásai lehetnek ennek a népsze-
rűségnek a túraútvonal mentén fekvő településeken? Nevezz meg három lehetséges hatást! 

 – 

 – 

 – 
19 pont

10.

Országos Kéktúra
(Írott-kő – Hollóháza)

Rockenbauer Pál
Dél-dunántúli Körtúra
(Írott-kő – Szekszárd)

Alföldi Kéktúra
(Szekszárd – Sátoraljaújhely)

Írott-kő

Szekszárd

Hollóháza
Sátoraljaújhely
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 Az alábbi térképvázlatba hazánk néhány, turisztikai szempontból fontos települését jelöltük be. 
Válaszolj a kapcsolódó kérdésekre!

a) Mely fürdőhelyeket jelölik a körrel jelölt települések? 

 1. __________________________________________ 5. 

 2. __________________________________________ 6. 

 3. __________________________________________ 7. 

 4. __________________________________________

b)  A négyzettel jelölt települések élelmiszer-gazdasági hungarikumokról nevezetesek. Mely településeket jelölik a négy-
zetek? 

  8. __________________________________________ 12. 

  9. __________________________________________ 13. 

 10. __________________________________________ 14. 

 11. __________________________________________

c) Melyik régió területén található a 8., 9., 10., 11. és 12. számmal jelölt település? 

d) Melyik régió területén található az 1., 3. és 4. számmal jelölt fürdőhely? 

e) Melyik megyében fekszenek az alábbi, idegenforgalmi szempontból fontos települések? 

 1. Hollókő 

 2. Pannonhalma 

 3. Visegrád 

19 pont

11.

1

2

3

4

5

6

7

8
9 10

11 12

13

14
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 Oldd meg a hazánk nemzeti parkjaihoz kapcsolódó feladatokat!

a) Mi a nemzeti parkok létrehozásának célja? Fogalmazd meg egy mondatban! 

b)  Írd a nemzeti parkok nevét a táblázat megfelelő rovatába, majd párosítsd a térképi számokat a nemzeti parkokkal! 
Nem minden nemzeti parkra vonatkozik állítás! 

Állítás Nemzeti park Térképi szám

A) Futóhomokbuckák vannak a területén.

B)  A szürkemarhatartás tradicionális formáival 
„pusztaprogramokon” ismerkedhetnek a látogatók.

C)  Világörökségi oltalom alatt álló cseppkőbarlangja 
mellett felszíni karsztos formakincse is kiemelkedő.

D)  Bazaltsapkás tanúhegyek és vizes élőhelyek 
egyaránt megtalálhatók a területén.

E)  A Dunakanyarban kirándulók e nemzeti park
látványosságaival ismerkednek.

F)  Zöld dombvidékét, szeres településeit, sajátos 
hangulatát egyre többen kedvelik.

G)  Ártéri erdei ökológiai folyosóként működnek, 
védelmük Horvátországgal közös érdekünk.

c) Tanulmányozd az országos jelentőségű, jogszabállyal védett természeti területek adatait!

Megnevezés Száma (db) Kiterjedése (hektár) 1 hektár = 0,01 km2

Nemzeti park  10 480 093

Tájvédelmi körzet  39 336 875

Természetvédelmi terület 174  31 823

Természeti emlék 103    133

Összesen 326 848 924

  Számítsd ki, hogy hazánk területének összesen hány %-át fedik le a táblázatban szereplő védett területek! Válaszodat 
kerekítsd egész számra! A számítást itt végezd!

 Válasz: ____________ %  17 pont

12.

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10
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X. Európa földrajza

 Oldd meg az Európa éghajlatával kapcsolatos feladatokat!

a) Nevezd meg az éghajlatot, és írd az éghajlat térképi számát a táblázatba! Nem tudsz minden számot elhelyezni.

Éghajlat Szám

A)  A Kelet-európai-síkság déli részére jellemző éghajlati terület 
természetes növénytakarója a füves puszta (sztyepp). 

B)  Az öv hatalmas kiterjedésű erdőségeit jellemzően tűlevelű 
fajok alkotják.

C)  A kiegyenlített csapadékeloszlás miatt a terület folyói egyen-
letes vízjárásúak.

D)  A terület éghajlati viszonyai kedveznek a szőlő- és borkultú-
rának, a citrusfélék termesztésének és az idegenforgalomnak.

b) Nevezz meg egy európai magashegységet, ahol megfi gyelhető a függőleges övezetesség!

9 pont

1.

EURÓPA FÖLDRAJZA
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 Az alábbi táblázatban a hazánkkal szomszédos hét országra vonatkozó állítások szerepelnek. Minden szám 
(1–7) egy-egy szomszédos országot jelöl. Az „X” jelöli, ha az állítás az adott országra igaz. Állapítsd meg, hogy 
mely szomszédos országokat jelölik a számok! Írd a megfelelő ország nevét a számok utáni vonalra! 

Állítások Országok

1 2 3 4 5 6 7

Tengerparttal rendelkező ország. x x x x

Hazánknál nagyobb területű és népes-
ségszámú ország.

x x

Az Európai Unió tagja. x x x x x

Területén húzódnak a Kárpátok vonu-
latai.

x x x

A Duna áthalad rajta vagy érinti a te-
rületét.

x x x x x x

 1 _______________________ 2 _______________________  3 _______________________   4 _______________________

5 _______________________ 6 _______________________  7 _______________________   

7 pont

 Egy egyetemista csoport tagjai úgy döntenek, hogy a nyári szünetben a Duna forrásától a torkolatáig kirándulnak 
majd, és közben a folyó mentén található látnivalókat is megtekintik. Az egyes szakaszokon különböző progra-
mokat terveztek. A Duna folyásirányát követve állítsd sorrendbe a programokat! Kezdd a sort a forráshoz leg-
közelebb lévővel! Írd a betűket az ábrán lévő négyzetekbe! Nem lehet minden programot elhelyezni! Csak helyes 
sorrend esetén jár pont!

 A) Hajókirándulás a Dunakanyarban.
 B) Vacsora Bécs belvárosában.
 C) Koncert egy belgrádi stadionban.
 D) Hegymászás az Északkeleti-Kárpátokban.
 E) Biciklizés a folyó németországi szakaszán.
 F) A pozsonyi vár meglátogatása.
 G) Ismerkedés a Duna-delta élővilágával.
 H) Kenuzás a Duna–Dráva Nemzeti Park területén.
 I) Ipartörténeti fotósprogram a Ruhr-vidéken.
 J) Program a paksi atomerőmű látogatóközpontjában.

8 pont

2.

3.

BudapestFekete-erdő, 
a Duna forrása

Fekete-tenger

EURÓPA FÖLDRAJZA
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 Az alábbi felvételen egy Geiranger nevű település (é. sz. 62°, k. h. 7°) látható, amely Norvégia egy ismert turiszti-
kai célpontja. Oldd meg a képhez kapcsolódó feladatokat!

a) A település egy hosszú, keskeny, jégvájta tengeröböl végénél található. Válaszolj a kérdésekre!

 1. Mi ennek a felszínformának a neve? 

 2. Melyik hegység csúcsai láthatók a felvételen? 

 3. A település közúton mintegy 550 km-re fekszik az ország fővárosától. 

  Mi a főváros neve? 

b) Karikázd be az igaz állítások sorszámát! 

 1. Geiranger csak a nyári időszakban látogatható, amikor az öböl jégmentes.

 2. Az ide látogatóknak egész évben érdemes csapadékos időjárásra készülniük.

 3. A turistahajón érkezők számára jelentős könnyebbség, hogy Norvégia hivatalos fi zetőeszköze az euró.

 4. A képen látható öböl a Balti-tengerhez tartozik. 

 5. Norvégia folyóinak jelentős része alkalmas vízerőművek létesítésére.

 6. A képen látható hegység kőzetanyaga az óidőben keletkezett.

 7. Geiranger az Északi-sarkkörön túl fekszik.

c)  Milyen előnyökkel és veszélyekkel járhat a turizmus fokozódása a Geirangerben és környékén élők számára? Nevezz 
meg két-két előnyt és veszélyforrást! 

Előnyök Veszélyek

1.

2.

10 pont

4.

EURÓPA FÖLDRAJZA
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 Az alábbi feladatban Európa városaival kapcsolatos rövid naplórészleteket olvashatsz. Írd a városok nevét és tér-
képi betűjelüket a táblázat megfelelő részébe! Nem tudsz minden betűt elhelyezni.

Leírás A város neve Térképi 
betű

1.  „A belvárost átszelő folyó egyik szigetén piknikezve jutott 
eszünkbe, hogy e folyó vize valójában egyenesen a Dunába 
jut.”

2.  „A zegzugos utcákon csavarogva folyamatosan eszünkbe 
jutott: egy fel-felébredő vulkán lábánál fekvő nagyvárosban 
töltjük a hétvégét.”

3.  „A város tengerészeti múzeumában bóklászva brazil � atalok-
ba botlottunk. Nem voltak nyelvi gondjaik, hiszen ők is ennek 
az országnak az anyanyelvét beszélik.”

4.  „A Földközi-tenger partján sétálva vendéglátónk elmesélte, 
hogyan alakult ki a városban a francia gyarmatbirodalom 
egyik legfontosabb behozatali kikötője.”

5.  „A városba érkezés után szinte azonnal meglátogattuk az óko-
ri emlékeket, majd hajóval körutazást tettünk az Égei-tenger 
szigetvilágában.”

6.  „A februári karnevál forgatagában értettük meg igazán, 
milyen nagy terhet ró a tömegturizmus erre a csatornákkal 
sűrűn átszőtt városra és a körülötte lévő lagúnára.”

7.  „Magyarországról indulva szinte végig autópályán gurulhat-
tunk az Adria gyöngyének is nevezett horvát város felé, amely 
szinte eltörpült a többszintes luxushajók mellett.”

14 pont

5.

A
B C

D

E

F

G H

I
J

K

L

EURÓPA FÖLDRAJZA
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 Oldd meg a feladatokat a szövegrészlet segítségével!

a)  A szemelvényben szereplő országcsoportot Magyarország és három másik közép-európai állam alkotja. Nevezd meg 
ezeket az országokat! 

 1. _______________________________    2. _______________________________    3. _______________________________

b) Melyik településre utal az országcsoport nevében szereplő „V” betű? Nevezd meg!

c) Fogalmazz meg az együttműködés jelenlegi fő céljai közül kettőt! 

 – 

 – 

d)  A szemelvény utal arra is, hogy az országcsoport tagjai ugyanabban az évben csatlakoztak az Európai Unióhoz. Írd az 
évszámot a vonalra!

 _______________________

e)  Karikázd be az a) feladatrészben megnevezett országok közül annak a sorszámát, amelynek hivatalos fi zetőeszköze az 
euró!

f)  A négy országnak ugyanaz az európai ország a legjelentősebb kereskedelmi partnere. Nevezd meg ezt az országot!

9 pont

 Az alábbi feladat az Európai Unió intézményeivel, és azok székhelyével kapcsolatos. 

a) Írd az állítások számát a megfelelő városok mellé! Nem kell minden mezőbe számot írnod! 

Brüsszel

Frankfurt am Main

Luxembourg

Strasbourg

 1. Az Európai Unió „fővárosának” tartják, uniós negyede számos intézmény székhelye.
 2. Egy törpeállam fővárosa.
 3.  Az eurózónával és a közös európai fi zetőeszközzel kapcsolatos döntések az itt működő Európai Központi Bankban 

születnek meg.
 4. A város Rajna közelében álló egyik modern épülete az Európai Parlamentnek ad otthont.
 5. Központi fekvése miatt a kontinens egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontjává vált.
 6. Ebben a városban található a NATO központja.

b) Igaz vagy hamis az alábbi megállapítás? Írd a megfelelő betűt (I, H) a vonalra!

  Az a) feladatrészben szereplő mind a négy város olyan ország területén fekszik, amely alapító tagja volt az európai 

integrációnak. ____________
8 pont

6.

7.

Jelentősen átalakultak és megerősödtek a V4 országok egymás közötti gazdasági kapcsolatai. A rendszerváltoztatás 
óta eltelt évtizedek, illetve a közös európai uniós csatlakozás óta eltelt évek átalakították a régió országainak erővi-
szonyait. Az Eurostat adatai szerint a V4 országok adják a teljes uniós GDP hat százalékát. Az elmúlt harminc évben 
alapvetően alakult át a négy ország kapcsolata, ami ma sokkal szorosabb és jelentősebb, mint 1990 körül volt. Sokszo-
rosára emelkedett a V4 országok egymás közötti külkereskedelme is, sőt, az áruösszetétel is valamelyest átalakult.

Forrás: https://novekedes.hu/elemzesek/mit-hozott-nekunk-a-v4-30-ev-alatt-megjelentek-a-v4-es-multik 
nyomán, módosítva
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 Oldd meg a feladatokat a térképvázlat segítségével!

a) Nevezd meg a kisbetűvel jelölt vízrajzi elemeket!

 a _______________________________    c _______________________________    e _______________________________

 b _______________________________    d _______________________________    

b) Nevezd meg a nagybetűkkel jelölt földrajzi elemeket és a hozzájuk köthető fosszilis energiahordozót! 

 A _______________________________  fosszilis energiahordozó: _______________________________

 B  _______________________________  fosszilis energiahordozó: _______________________________

c) Nevezd meg az 1–6 számokkal jelölt városokat!

 1 _______________________________     3 _______________________________     5 _______________________________

 2 _______________________________     4 _______________________________     6 _______________________________

d) Mely országokban találhatók az alábbi városok? Írd az országok nevét a vonalra! 

 7 _______________________________     8 _______________________________     9 _______________________________

e) Az Egyesült Királyság mely tagjának területén található az 1. számmal jelölt város? Nevezd meg! 

f) Írd a négyzetekbe a fővárosokat jelölő számokat!

g) Írj X-et annak az országnak a területére, amely korábban sem volt az Európai Unió tagja és jelenleg sem az! 

23 pont

8.

1

2

3

4

5

7

9

6
8

c

a

b

A

B

de
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 Oldd meg az Európai Unióval kapcsolatos feladatokat!   

a) Melyik évtizedben fektették le az európai integráció szervezeti alapjait? Írd az évtized nevét a vonalra! 

b)  Az állítások az Európai Unió egy-egy intézményére vonatkoznak. Írd az intézmény betűjelét a táblázatba! Nem tarto-
zik minden intézményhez állítás! 

 A) Európai Parlament C) az Európai Unió Bírósága E) Európai Központi Bank
 B) Európai Tanács  D) Európai Bizottság

1. Az Európai Unió „kormányaként” működik, a közös uniós érdekeket képviseli.

2. Képviselőit az európai uniós polgárok ötévente választják.

3.  Az európai uniós tagországok állam- és kormányfőiből álló szervezet, amelynek feladata az EU-t érintő 
főbb témák és stratégiai döntések megvitatása, közös álláspont kialakítása.

c) Mi az alapvető célja az Európai Unió regionális politikájának? Fogalmazd meg egy mondatban!

d) Egészítsd ki az alábbi szöveget a megfelelő kifejezések beírásával!

  A 1. _________________________ egyezményben lefektetett szabályok megszüntetik a belső határellenőrzéseket, 

ugyanakkor összehangolják és megerősítik a térség külső határainak védelmét. A térségen belül az emberek a hatá-

rokon ellenőrzés nélkül kelhetnek át és utazhatnak az egyik országból a másikba. Az egyezménynek nem tagja mind 

a 2. ___________* európai uniós tagország, viszont vannak EU-n kívüli tagjai is. Hasonlóan működik az euróövezet 

is: több olyan uniós ország is van, amely nem vezette be az eurót, például 3. _________________________ vagy éppen 

hazánk. (*Erre a vonalra egy számot írj!)
8 pont

 Oldd meg a Németország és Olaszország gazdasági fejlettségével kapcsolatos feladatokat a térképek segítségével! 

a) Melyik betűvel jelölt területen a legalacsonyabb az egy főre jutó GDP értéke? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

A  B  C  D

b)  Az E betűvel jelölt területek mindkét országban szigetszerűen emelkednek ki környezetükből az egy főre jutó GDP 
értéke alapján. Magyarázd meg, hogy miért! 

c) Fogalmazd meg, hogy milyen hatással lehetnek a fejlettségbeli különbségek a belföldi népességmozgásra! 

9.

10.

>50 000
40 000–50 000
30 000–40 000
25 000–30 000

GDP/fő (euró)

B

A
E

>36 000
31 000–36 000
26 000–31 000
21 000–26 000
16 000–21 000

GDP/fő (euró)

C

D

E
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d) Fogalmazz meg egy lehetőséget az elmaradottabb térségek gazdasági fejlesztésére! 

e) Írd a két országra vonatkozó megállapítások számát a megfelelő halmazba! 

1. Legnagyobb iparvidéke három északi nagyváros „háromszögében” alakult ki.
  2. Az Alpokból érkező folyókat energiatermelésre is használja.
  3. Európai jelentőségű nemzetközi vízi út halad át a területén.
  4. Fővárosában írták alá az Európai Unió jogelődjét megalapító szerződést.
  5. Legjelentősebb tengeri kikötői széles tölcsértorkolatok mellett alakultak ki.
  6. 60 millió fős lakosságának növekedése a közelmúltban jelentősen lelassult.
  7. Olyan országgal is határos, amely nem tagja az Európai Uniónak.
  8.  A Rajna mellett fekvő hagyományos iparvidéke egy szerkezetváltást követően modern 

gép- és vegyipari ágazatok otthonává vált.
  9.  Számos nagyvállalata és kiskereskedelmi lánca van jelen Kelet-Közép-Európa államai-

ban.
 10. Magasabb fejlettségű területeinek egy része a „kék banán” övezetéhez tartozik.

14 pont
   

 Tanulmányozd a térképvázlatot, és oldd meg a Balkán-félszigettel kapcsolatos feladatokat! 

a)  Az egykori jugoszláv utódállamok közül csak egyet nem jelöl betű a 
térképen. Nevezd meg ezt az országot!

b)  Írd le azoknak az országoknak a betűjelét, amelyek az Európai Unió 
tagjai!

 ________ ,  ________ ,  ________ 

c)  Montenegróban az euró a hivatalos fi zetőeszköz. Írd az ország betűjét 
a vonalra!

 ________

d)  Nevezd meg azt a C országban található területet, amely kb. 200 ezer 
magyar anyanyelvű lakos otthona!

e) Döntsd el, hogy igazak (I) vagy hamisak (H) az alábbi állítások! Írd a megfelelő betűt az állítások sorszáma elé!

 ______ 1. A Balkán-félsziget etnikai, nyelvi és vallási szempontból rendkívül sokszínű képet mutat.

 ______ 2. A turisták által kedvelt Dalmácia strandjai a H betűvel jelölt országhoz tartoznak.

 ______ 3. Az I betűvel jelölt ország a félsziget egyetlen monarchiája.

 ______ 4. Az „ betűvel jelölt ország északi határát a Mura és a Dráva vonala jelöli ki.

 ______ 5. Az F betűvel jelölt országban húzódnak a Kárpátok legdélibb vonulatai.

f)  Párosítsd az alábbi városokat az országokkal! Írd a megfelelő ország betűjelét a városok melletti négyzetbe! Nem 
tudsz minden városhoz országot párosítani, ezekbe a mezőkbe írj „X” betűt!

1. Szarajevó 5. Skopje  9. Újvidék

2. Szó� a 6. Ankara 10. Podgorica

3. Constanța 7. Rijeka 11. Odessza

4. Split 8. Thesszaloniki 12. Tirana

23 pont

11.

H

I

A

B C

D E
F

G
H

I

Németország

Olaszország
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XI.  Az Európán kívüli kontinensek földrajza

 Hasonlítsd össze Kínát és Indiát az alábbi szempontok szerint! Írd a megfelelő relációs jelet (>, <, =) a táblázat 
középső oszlopába!

1. Az ország népessége (2021) Kína India

2. Az ország népességnövekedésének üteme (2021) Kína India

3. Az ország GDP-je (2021) Kína India

4. A tercier szektorban dolgozók aránya a népességen belül (%)  Kína India

5. Az országból származó működőtőke mennyisége Európában Kína India

6. A hindu hívők aránya a népességen belül (%) Kína India

6 pont

 Az alábbi térképvázlatba az újonnan iparosodott kelet- és délkelet-ázsiai gazdaságokat jelöltük be. Oldd meg az 
országcsoporthoz kapcsolódó feladatokat!

a) Döntsd el, hogy igazak (I) vagy hamisak (H) az alábbi állítások! Írd a megfelelő betűt az állítás sorszáma elé!

_____ 1. Az első hullámba tartozó gazdaságok kis területűek, sűrűn lakottak.

 _____ 2. A második hullámba tartozó gazdaságok gazdasági fejlettsége meghaladja az első hullámba tartozókét.

 _____ 3. Az első hullámba tartozó gazdaságok között találjuk a világ legnagyobb kőszénexportőrét.

 _____ 4. A második hullámba tartozó gazdaságok egy része a Hindusztáni-félszigeten fekszik.

 _____ 5. A második hullám gazdaságait nyersanyagbőség jellemzi.

b) A térképvázlaton jelölt mely országokra vonatkoznak az alábbi állítások? Írd a megfelelő ország nevét a vonalra!

 1. A világ egyik legnagyobb kikötőjével rendelkező városállam. 

 2. A Samsung és az LG főhadiszállásának otthona. 

 3. A világ negyedik legnépesebb országa. 

1.

2.

első hullám

második hullám
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c) Eredendően melyik ország állt a térképvázlaton bejelölt gazdaságok iparosításának hátterében? Nevezd meg! 

d)  A térképvázlaton bejelölt gazdaságok fejlődésének egyes szakaszaiban más-más ipari ágazat volt a meghatározó. 
Állítsd időrendi sorrendbe ez alapján az alábbi ágazatokat! Kezdd a legkorábban jellemzővel! 
Csak a helyes sorrendért jár pont!

1. autógyártás 2. elektronikai ipar 3. textilipar 4. acélgyártás

 Sorrend: _____ _____ _____ _____
10 pont

 Oldd meg az Amerikai Egyesült Államok gazdasági körzeteivel kapcsolatos feladatokat!

a)  Az USA mely gazdasági körzeteire jellemzőek a betűvel (A–E) jelölt állítások? Írd a megfelelő körzet nevét 
a halmazok fölötti vonalra!

 A) Az aktív vulkanizmus mellett földrengések is előfordulnak a területén.
 B) Egyes területei a napfényövezethez tartoznak.
 C) Ebből a körzetből kerül ki az ország dohány- és cukornádtermelésének jelentős része.
 D) A Mississippi jelentős szerepet tölt be a körzet gazdasági életében.
 E) Iparának jelentős része a mai napig a Nagy-tavak vidékén koncentrálódik.

b) Írd az alábbi megállapítások számát a halmazábra megfelelő részébe!

 1. E körzetben található az Amerikai Egyesült Államok fővárosa.
 2. Ehhez a körzethez soroljuk a Hawaii-szigeteket.
 3. Itt található Chicago városa.
 4. Ebben a körzetben fekszik Atlanta.
 5. Nagyobb városainak egy részét az aranyláz hívta életre a 19. században.
 6. Ez a körzet a hollywoodi fi lmstúdiók és a Szilícium-völgy techcégeinek otthona.
 7. Ebben a körzetben jöttek létre az űrkutatás legjelentősebb központjai.

10 pont

3.
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 Írd az Amerika három országára vonatkozó megállapítások sorszámát a halmazábra megfelelő részébe!

  1. Nagy kiterjedésű, ásványkincsekben gazdag ország.
  2. Az ország kormányzati központja nem azonos a legnépesebb városával.
  3. Latin-Amerikához soroljuk.
  4. Szabadkereskedelmi övezetet alkot az Amerikai Egyesült Államokkal.
  5. A BRICS országok tagja.
  6. Lakosságszáma meghaladja a 100 millió főt.
  7. Mezőgazdaságára jellemző az ültetvényes gazdálkodás és a monokultúra.
  8. A globális felmelegedés következményeként új hajózási útvonalak nyílhatnak meg a területén.
  9. A G7 tagja.
 10. Lakóinak többsége nem spanyol anyanyelvű.
 11. Északi részén száraz, sivatagos területek találhatók.
 12. Területének jelentős részét ősmasszívum alkotja.
 13. Az erdőirtás súlyos környezeti károkat okoz a területén.

13 pont

 Hasonlítsd össze az Északi- és a Déli-sarkvidéket! Írd a megfelelő betűt az állítások sorszáma elé!

 A) Az Északi-sarkvidékre igaz
 B) A Déli-sarkvidékre igaz
 C) Mindkettőre igaz

_____ 1. Jégtakarója alatt kontinens húzódik.

_____ 2. Nemzetközi kutatóállomások találhatók a területén. 

_____ 3. Területén több jég olvad el egy év alatt, mint amennyi képződik.

_____ 4. Fölötte érzékelték az ózonréteg legnagyobb mértékű elvékonyodását.

_____ 5. Területén található Grönland.

_____ 6. Óceán veszi körül.

6 pont

4.

5.

AZ EURÓPÁN KÍVÜLI KONTINENSEK FÖLDRAJZA

Kanada

Brazília Mexikó

OH_FOL1112_gyujtemenysorozat jav.indd   292OH_FOL1112_gyujtemenysorozat jav.indd   292 2022. 06. 10.   9:142022. 06. 10.   9:14



293

 Az alábbi műholdfelvételen a Nílus völgyének egyiptomi szakasza látható. Tanulmányozd a felvételt, majd oldd 
meg a feladatokat!

a) Fogalmazd meg, hogyan befolyásolja a Nílus Egyiptom népességének területi eloszlását!

b) Fogalmazd meg, hogy mi a felvételen látható völgy kultúrtörténeti jelentősége!

c) Az A betűvel jelölt víztározó fontos szerepet játszik Egyiptom gazdasági életében. Miért? Fogalmazz meg két okot!

 – 

 – 

d) Nevezd meg a B betűvel jelölt fővárost! 

e) Fogalmazd meg a C betűvel jelölt deltatorkolat jelentőségét…

 …a mezőgazdaság szempontjából! 

 …a biodiverzitás szempontjából! 

f) Nevezd meg a D betűvel jelölt vízi utat! 

 Mi e vízi út jelentősége? Fogalmazd meg! 

g)  Mi a különbség Egyiptom és az E betűvel jelölt ország között nyelvi és vallási szempontból? Egészítsd ki a táblázatot!

A lakosok többségének anyanyelve A lakosok többségének vallása

Egyiptom

E ország

13 pont

6.

A

C

B D

E
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 Oldd meg az Ausztrália és Óceánia földrajzával kapcsolatos feladatokat!

a) Nevezd meg a térképvázlaton számokkal jelölt városokat!

 1. __________________________________________ 3. 

 2. __________________________________________ 4. 

Karikázd be a fővárosok sorszámát!

b) Az 1–3. számmal jelölt városok környezetében gyakran alakulnak ki bozót- és erdőtüzek. 
 Mely hónapokban hallhatunk leggyakrabban ezekről az eseményekről? Karikázd be a helyes megoldást!

december–január             április–május             július–augusztus

 Mi okozhatja ezeket a tüzeket? Fogalmazz meg egy lehetséges okot!

c) Nevezd meg az A betűvel jelölt természeti képződményt! 

 Fogalmazz meg egy környezeti okot, ami ezt a természeti képződményt veszélyezteti!

d) Nevezd meg a B betűvel jelölt hegységet! 

 Melyik földtörténeti időben jött létre? Nevezd meg! 

e) Nevezd meg a térképen C és D betűvel jelölt országokat!

C __________________________________________ D

 Mi a D jelű országtól északkeleti irányban elterülő hatalmas szigetvilág neve? Karikázd be a helyes választ!

Mikronézia             Polinézia             Melanézia

15 pont

7.
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XII.  Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő 
dilemmái

 Oldd meg a feladatokat a kép segítségével!

a) Melyik környezeti problémára hívja fel a fi gyelmet a fenti felvétel? Nevezd meg! 

b) A képen látható környezeti problémának számos kiváltó oka lehet. Nevezz meg hármat!

 – 

 – 

 – 

c) Napjainkban melyik földrajzi övezetre a legjellemzőbb a képen látható környezeti probléma? 

 Nevezd meg! 

d) Nevezz meg egy-egy, a képen látható probléma által érintett térséget az alábbi kontinenseken!

 1. Ázsia: __________________________________________ 3. Amerika: 

 2. Afrika: __________________________________________

e) Fogalmazd meg, hogyan változik meg a felszíni lefolyás mértéke a probléma által érintett területeken!

 Fejtsd ki, milyen következménye lesz ennek a változásnak a folyókra nézve! 

f)  Milyen következményei lehetnek a képen látható problémának az élővilágra nézve? Nevezz meg két lehetséges követ-
kezményt!

 – 

 – 

12 pont

1.

HELYI PROBLÉMÁK, GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK, 
A FENNTARTHATÓ JÖVŐ DILEMMÁI
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 Válaszolj a műanyagszennyezéssel kapcsolatos kérdésekre a cikkrészlet segítségével!

a) Honnan kerülhet műanyaghulladék az óceánokba? Nevezd meg a szennyezés három lehetséges forrását!

 – 

 – 

 – 

b) Miért a bálnára esett a készítők választása az alkotás tervezésekor? Fogalmazz meg két okot!

 – 

 – 

c) A műanyaghulladék tengerbe jutása jelentős veszélyt jelent az élővilágra. Miért?

d) Minek köszönhető az óceánokban lévő szemétszigetek folyamatos vándorlása?

 Miért nehéz feladat e szemétszigetek felszámolása? Fogalmazz meg két okot!

 – 

 – 

e)  Hogyan lehetne megelőzni azt, hogy a szemelvényben említett 8 millió tonna műanyag zöme az óceánokba kerüljön? 
Fogalmazz meg két megelőzési lehetőséget, megoldási javaslatot!

 – 

 – 

11 pont

2.

HELYI PROBLÉMÁK, GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK, 
A FENNTARTHATÓ JÖVŐ DILEMMÁI

5 tonna, a Csendes-óceánból kihalászott 
műanyag szemétből, acélból és alumíniumból 
hozták létre a Felhőkarcoló – vagy más néven 
a Bruges-i bálna – 4 emelet magas installáci-
óját a 2018-as bruges-i triennáléra. Ehhez az 
alkotás készítői a lehető legtöbb szemetet 
próbálták meg összeszedni négy hónapon át, 
majd mindezt bálnaformába öntötték. 
A nem mindennapi alkotás mementója annak 
a 150 millió tonna szemétnek, mely jelenleg is 
az óceánban úszik. Szakértők szerint ez éven-
te 8 millió tonna műanyag szeméttel gyara-
podik. „A bálna a legnagyobb tengeri emlős. 
Jó ötletnek tűnt, hogy bálna alakúra for-
mázzuk az alkotásunkat, miközben az óriási 
méretek által felhívjuk a � gyelmet a probléma 
nagyságára is” – mondta el Jason Klimoski, 
a nyertes dizájnstúdió egyik vezetője.

(Forrás: https://hu.euronews.com/2018/07/05/oceanbol-kihalaszott-muanyag-szemetbol-epult-az-ot-tonnas-balna 
nyomán, módosítva)

Óceánból kihalászott műanyag szemétből épült az öttonnás bálna
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 Az alábbi ábrán azok a városok szerepelnek, amelyek a jelenlegi adatok alapján 2025-ben óriásvárosok lesznek. 
Tanulmányozd az ábrát, majd oldd meg a feladatokat!

a) Fogalmazd meg, hogy milyen lakosságszámú településekre utal az óriásváros kifejezés!

b)  Ázsia óriásvárosait jelentős területi koncentráció jellemzi. Nevezz meg egy-egy dél-, délkelet- és kelet-ázsiai telepü-
lést, amely 2025-ben várhatóan óriásváros lesz!

 1. Dél-Ázsia ______________________  2. Délkelet-Ázsia ______________________  3. Kelet-Ázsia ______________________

c) Nevezd meg az ábrán szereplő legnagyobb népességű, Ázsián kívüli város országát! 

d) Várhatóan hány óriásváros népességszáma lesz legalább 20 millió fő 2025-ben? Válaszolj az ábra alapján! 

e) Nevezz meg két, az óriásvárosokra jellemző ártalmat, problémát!

 – 

 – 

f)  A fenti ábra az ENSZ adatai alapján készült. Melyik, az óriásvárosok listáján is szereplő városban van e szervezet köz-

pontja? Nevezd meg! 

9 pont
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 A városfejlődés folyamatának egyik lehetséges következménye a nyomornegyedek kialakulása. Oldd meg az ehhez 
kapcsolódó feladatokat! 

a) Döntsd el, hogy igazak (I) vagy hamisak (H) az alábbi állítások! Írd a megfelelő betűt az állítások elé!

 _____ 1. A nagyvárosi nyomornegyedek kialakulása minden kontinensre jellemző. 

 _____ 2. A nyomornegyedeket szabálytalan utcahálózat, zsúfoltság és hiányos közszolgáltatások jellemzik. 

b)  Állítsd sorrendbe a nyomornegyed kialakulásához vezető folyamat szakaszait! Írd a számokat a négyzetekbe!
Csak a helyes sorrendért jár pont!

 1. A városba érkezők csak a legszegényebb városrészben tudnak letelepedni.
 2. A nyomornegyed kiterjedése nő, lakosságszáma folyamatosan gyarapszik.
 3.  A mezőgazdasági területek mérete és eltartóképessége csökken, sokan elveszítik a megélhetésüket (vagy nem jut 

nekik munkalehetőség).
 4. A népesség a városokba áramlik új munkalehetőségek reményében.

c) Olvasd el a szemelvényt, majd válaszolj a kapcsolódó kérdésekre!

 1. Melyik országban található a Dharavi nyomornegyed? 

2. Miben különbözik Dharavi a nyomornegyedek többségétől?

d)  Az alábbi nagyvárosok lakosságának jelentős hányada él nyomornegyedekben. Írd a városok nevét a táblázat üres 
rovataiba! 

1.  Brazília egyik fő kikötővárosa és turisztikai célpontja, nyomornegyedeit 
faveláknak nevezik.

2. Mediterrán éghajlatú kikötőváros Afrika legdélibb pontjának közelében.

3.  Közép-Amerika legnagyobb népességszámú nagyvárosa. A fennsíkon szétterülő 
főváros peremén hatalmas nyomornegyedek húzódnak.

e) Fogalmazz meg két megoldási javaslatot a nyomornegyedek életszínvonalának és arculatának javítására! 

 – 

 – 

10 pont
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A településrész mérete, az itt élő emberek sokszínűsége és a sokféle ipari ágazat megkülönbözteti Dharavit Mumbai 
többi nyomornegyedétől. A városrész gazdasági tevékenysége rendkívül színes, majdhogynem minden második kis 
kunyhóban folyik valamilyen kisipari munka. A negyed már egyáltalán nem hasonlít az egykori halászfalura. Dhara-
viban élénk gazdaság működik: napjainkban körülbelül 5000 vállalkozás, 15 000 egyszobás kis „gyár” üzemel, melyek 
nagy része kisipari termékeket állít elő. A nyomornegyed összes éves hozama 650 millió és egymilliárd dollár között 
mozog. Az egyik legnépszerűbb foglalkozás a szemét újrahasznosítása, de találhatunk még kesztyűgyártó, farmer-
ruhagyártó és bőrfeldolgozó üzemet is, amelyek megélhetést biztosítanak az itt lakóknak.

(http://www.geopolitika.hu/hu/2016/06/03/nyomornegyed-portrek/ alapján)
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 Tanulmányozd az ábrát, majd válaszolj a kapcsolódó kérdésekre!

a) Mit mutat meg az ökológiai lábnyom?

b) Hogyan változott 1961 és 2016 között a Föld biokapacitása? 

 Mi áll e változás hátterében?

c) Mekkora volt a Föld átlagos ökológiai lábnyoma 2016-ban? __________ globális hektár/fő

d)  Évről évre közzéteszik, hogy az emberiség az év melyik napjáig éli fel az adott év során rendelkezésére álló erőforrá-
sokat. Mi ennek a napnak a neve? 

  Hogyan változott ennek a napnak a helye a naptárban (a naptári évre vetítve) az utóbbi évtizedek során? Karikázd be 
a helyes választ!

korábbra tolódott                    későbbre tolódott                    nem változott

e) Milyen összefüggés van egy ország gazdasági fejlettsége és ökológiai lábnyoma között?

f) Hogyan csökkenthetjük saját ökológiai lábnyomunkat? Fogalmazz meg egy-egy javaslatot az alábbi területeken!

 1. Háztartásunk energiafogyasztása: 

 2. Háztartásunk hulladéktermelése: 

 3. Háztartásunk vízfogyasztása: 

 4. Közlekedési szokásaink: 

11 pont
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